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ل�ستقبال  ال��ازم��ة  وال��رت��ي��ب��ات  ال���س��ت��ع��دادات 

الطلبة اجلدد يف كليات ومعاهد اجلامعة.

وها هي اجلامعة تنه�س بتخ�س�سات جديدة 

املحلي  امل�ستوى  على  ونوعية  ومتميزة  وف��ري��دة 

الطلبة  اأم���ام  امل��ج��ال  اإف�����س��اح  ب��ه��دف  واملنطقة 

للدرا�سة بهذه التخ�س�سات التي يحتاجها ال�سوق 

املحلي واخلارجي.

اإن ما قامت به اجلامعة موؤخرا من ا�ستحداث 

لربامج جديدة يف الدرا�سات العليا منها الدكتوراه  

يف  ودكتوراه  الفقه،  يف  ودكتوراه  العربية  اللغة  يف 

والتعاون  القت�ساد  يف  ودكتوراه  اخلا�س  القانون 

علوم  كلية  لإن�ساء  التوجه  اإىل  بالإ�سافة  ال��دويل  

الطريان  علوم  برناجمي  وا�ستحداث  ال��ط��ريان 

وغريها  البدنية  الربية  وق�سم  اجلوية  واملاحة 

يف  نوعية  نقلة  ليعترب  اجلديدة  التخ�س�سات  من 

م�سرية  تطوير م�سرية اجلامعة العلمية.

قيد  ه��ي  التي  امل�ساريع  م��ن  العديد  وه��ن��اك 

الجناز واملمولة من املنحة اخلليجية منها اإن�ساء 

الهند�سة  وكلية  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  مبنى 

وكلية املال والأعمال  ومكتب ارتباط وا�ست�سارات 

الطاقة  لتوليد  حمطة  واإن�ساء  عمان  يف  اجلامعة 

اإ�سافة  احلا�سوبية،  ال�سبكة  وتطوير  الكهربائية 

التحتية  البنية  وحت�سني  التقني  التعليم  دعم  اإىل 

توفري  يف  ت�سهم  اأن  �سانها  من  والتي  للجامعة، 

احدث  و�سمن  الكليات  هذه  ملثل  احلديثة  املباين 

املوا�صفات العاملية.

فقد  اجلامعة  مب�سرية  للنهو�س  وا�ستكمال 

 ( اإذاع��ة  لإن�ساء  النهائية  الإج���راءات  ا�ستكملت 

�سوت اجلامعة( والتي �سرى النور قريبا خلدمة 

اأبنائنا الطلبة واملجتمعات املحلية.
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التفاقيات  من  العديد  لتوقيع   والإقليمية  العاملية 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ومع  معها  التفاهم  ومذكرات 

اجلامعة،  يف  ال��دار���س��ني  الطلبة  خ��دم��ة  ب��ه��دف 

وامل�ساهمة يف خدمة املجتمعات املحلية.

يوفقنا جمعيا خلدمة اجلامعة  اأن  اهلل  ن�سال 

والوطن يف ظل ح�سرة �ساحب اجلالة الها�سمية 
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البيت  ال  جامعة  ام��ن��اء  جمل�س  واف���ق 

معايل  برئا�سة  عقد  ال��ذي  الجتماع  خ��ال 

وبح�سور  ح��م��دان  حممد  الدكتور  ال�ستاذ 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سياء 

الكادميية  الت�سكيات  على  عرفة  ال��دي��ن 

لرئي�س  ن��واب  على  تعيني  التالية:  والداري��ة 

اجل��ام��ع��ة وه���م ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

اخلايلة  حممد  الدكتور  وال�ستاذ  الدروبي 

وال�ستاذ  غنيمة  ابو  علي  الدكتور  وال�ستاذ 

الدكتور  �سامل العون.

عمداء  تعيني  على  املجل�س  واف���ق  كما 

ال�ستاذ  اجلامعة  وهم  يف  واملعاهد  للكليات 

امل��ال  لكلية  ال��ع��ون ع��م��ي��دا  ���س��امل  ال��دك��ت��ور 

والعمال وال�ستاذ الدكتور ح�سن امللخ عميدا 

ا�سماعيل  الدكتور  وال�ستاذ  الآداب  لكلية 

عبابنة عميدا للبحث العلمي وال�ستاذ الدكتور 

جابر حجاحجة عميدا ملعهد درا�سات العامل 

والدكتور حممد عبود احلراح�سة  ال�سامي 

الربوية  العلوم  كلية  عميد  باأعمال  قائما 

وجتديد تعيني الدكتورة مي�ساء  بي�سون قائما 

باأعمال عميد كلية القانون.

الدكتور  على تعيني  املجل�س  واف��ق  كمت 

ل�سوؤون  عميدا  باأعمال  قائما  العطني  عمر 

الطلبة كما ن�سب  اىل جمل�س التعليم العايل 

�سحة  تخ�س�سات ماج�ستري  با�ستحداث 

البالغني يف كلية �سلمى للتمري�س وبكالوريو�س 

املراقبة واملاحة اجلوية بال�سراك مع قيادة 

وا�ستحداث   ، الردين  امللكي  اجل��وي  �ساح 

والتعاون  القت�ساد  يف  دك��ت��وراه  تخ�س�س 

الدويل يف ق�سم اقت�ساديات املال والعمال

الدكتور  ال�ستاذ  المناء  جمل�س  رئي�س 

حمدان ثمن اجلهود املبذولة من قبل اجلامعة 

اجلامعي  التعليم  متطلبات  بهدف موا�سلة 

والتحديث  التطوير  يف  ال�ستمرار  خال  من 

املزيد  ت�سهم يف حتقيق  ان  �سانها  والتي من 

من الجنازات مل�سرية اجلامعة

عرفة  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 

هذه  مثل  ا�ستحداث  اهمية  ب���دوره  او���س��ح 

نقلة  �ستكون  والتي  اجلديدة  التخ�س�سات 

ن��وع��ي��ة ورائ�����دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف 

املجالت  هذه  يف  املطلوبة  الكفاءات  تخريج 

هذه  مبثل  واخلارجية  املحلية  ال�سواق  ورفد 

التخ�س�سات

وح�����س��ر الج���ت���م���اع م���ع���ايل ال���س��ت��اذ 

الدكتور  ومعايل  و  الدويري  حممود  الدكتور 

حممد  الدكتور  وال�ستاذ  حمور  اب��و  حممد 

علي  ال��دك��ت��ور  اخل��اي��ل��ة  و�سعادة ال�ستاذ 

عبد  ال�ستاذ الدكتور  و���س��ع��ادة  الع�سايلة 

احل��ل��ي��م وري���ك���ات و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور دان��ة 

العظامات  �ستيوي  ال�سيد  و�سعادة  الدجاين 

وقام باأمانة ال�سر ح�سني بني حمد.

اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة

على  ي���واف���ق  اجل���ام���ع���ة  ام���ن���اء  جم��ل�����س 

ت��ع��ي��ن ن����واب ل��ل��رئ��ي�����س وع���م���داء ج��دد
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م�ؤمترات علمية

مع  وب��ال��ت��ع��اون  البيت  اآل  جامعة  نظمت 

الكيمائية  واجلمعية  العربية  اجلامعات  احتاد 

الرابع  الأردين  الكيميائي  امل��وؤمت��ر  الأردن��ي��ة 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ورع��اه  ع�سر 

�سياء الدين عرفة وبح�سور اأمني عام الحتاد 

ونقيب  عرابي  اأب��و  �سلطان  الدكتور  الأ�ستاذ 

ال�سيادلة الدكتور اأحمد با�سمة.

واأكد الدكتور عرفة اأن املوؤمتر الذي 

جاء  الثانية  للمرة  اجلامعة  حتت�سنه 

ور�سالتها  اجلامعة  روؤي��ة  من  انطالقا 

على  والتاأكيد  العلمي  البحث  ت�سجيع  يف 

لإج��راء  �ساحلة  بيئات  وتوفري  الباحثني  دعم 

وبحوثهم  درا�ستهم  املخربية واجناز  جتاربهم 

اأولويات  من  اأن  اإىل  منوها  الر�سينة،  العلمية 

وحفز  الرعاية  تقدمي  على  احلر�س  اجلامعة 

و�سائل  وتطوير  والأمة  الوطن  لرفعة  الباحثني 

البحث العلمي احلديث فيها.

تنظيم  اأن  اإىل  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

و�ساءة  ل�سل�سة  نوعية  اإ�سافة  يعترب  امل��وؤمت��ر 

طيبا  جناها  عاد  التي  املثمرة  امل��وؤمت��رات  من 

وال��ذي  الإن�����س��اين  واملجتمع  امل�����س��ارك��ني  على 

وال��ت��ع��اون  ال��ت��ع��ارف  يف  ي�سهم  اأن  �سانه  م��ن 

وتاأ�سي�س امل�سروعات البحثية امل�سركة والعمل 

اأهل  بني  جديدة  توا�سلية  رواب��ط  اإن�ساء  على 

الخت�سا�س، مبينا اأهمية ال�ستفادة من نتائج 

وثمرات هذا املوؤمتر خلدمة البحث العلمي.

تعمل  اجلامعة  اأن  عرفة  ال��دك��ت��ور  وب��ني   

كليات  يف  الأكادميية  التخ�س�سات  خال  من 

تاأهيل  على  العلوم  كلية  �سمنها  ومن  اجلامعة 

وخ�سو�سا  امل��ج��الت  �ستى  يف  للعمل  ال��ك��وادر 

مع  التفاعل  خ��ال  م��ن  فيها  الكيمياء  ق�سم 

لاإمكانات  وف��ق��ا  خ��دم��ات��ه  لتقدمي  املجتمع 

اجلامعة  ك��ون  من  وانطاقا  لديها  املتوافرة 

م�سدر اإ�سعاع علمي وثقايف واجتماعي وبحثي. 

اجلامعة  يف  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد 

يا�سني  الدكتور  الأ�ستاذ  املوؤمتر  ورئي�س 

ال�سعود اأ�سار من جانبه اإىل اأن احت�سان مثل 

هذه املوؤمترات العلمية من �سانه اأن يعود بالنفع 

على الباحثني يف اجلامعات الأردنية، مو�سحا 

اإليها  التو�سل  يتم  التي  النتائج  توظيف  اأهمية 

التعاون بني  اأوجه  التطبيقي وتفعيل  يف املجال 

العلمي ممثلة يف اجلامعات  البحث  موؤ�س�سات 

ال��ب��ارزي��ن م��ن داخ���ل اململكة  ال��ع��ل��م��اء  وب���ني 

الفر�سة  اإع��ط��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وخ��ارج��ه��ا، 

بدورهم يف  ليقوموا  ال�سباب  للباحثني  الكاملة 

دفع عملية البحث العلمي.

رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

الأردن���ي���ة الأ���س��ت��اذة ال��دك��ت��ورة عبري 

التي  املبذولة  اجلهود  بدروها  ثمنت  البواب 

فعاليات  لإجن��اح  البيت  اآل  جامعة  بها  قامت 

املوؤمتر، مو�سحة اأن ذلك �سيكون فر�سة اللقاء  

الأفكار  لتبادل  املجال  ه��ذا  يف  العاملني  بني 

العاقات  وتوطيد  امل�سركة  الأبحاث  وتن�سيق 

بدور  والتعريف  املعنية  املوؤ�س�سات  بني خمتلف 

الكيمياء يف تطوير املجالن العلمي وال�سناعي 

وتقدمي  الكيميائية  العلمية  الأب��ح��اث  ودع��م 

ال�ست�سارات العلمية والفنية املطلوبة.

وع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر األ��ق��ى 

الأ�ستاذ  العربية  اجلامعات  احت��اد  عام  اأم��ني 

تطرق  حما�سرة  عرابي  اأب��و  �سلطان  الدكتور 

العربية  اجلامعات  ون�ساأة  تاريخ  اإىل  خالها 

يف  �سهدتها  التي  النوعية  والنقلة  واأع��داده��ا 

تواجه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  املا�سية  ال�سنوات 

اجلامعات العربية وخ�سو�سا يف جمال البحث 

العلمي، مطالبا بزيادة التمويل للبحث العلمي 

ما  والتعاون  والتن�سيق  الأبحاث  يف  وامل�ساركة 

بني اجلامعات العربية للو�سول اإىل النجاحات 

الفائدة  حتقق  اأن  �سانها  من  التي  والأه��داف 

الذي  املوؤمتر  فعاليات  و�سملت   . اجلميع  على 

من  والعلماء  الباحثني  من  نخبة  فيه  �سارك 

تقدمي  والأجنبية على  العربية  الدول  عدد من 

الع�سوية  الكيمياء  حول  متحورت  عمل  اأوراق 

وغري الع�سوية والتحليلية والفيزيائية والبيئية 

خال  من  وال�سناعية  وال�سيدلنية  والطبية 

هذا  يف  املتخ�س�سة  العلمية  البحوث  مناق�سة 

املجال.

رئي�س اجلامعة يرعى فعاليات املوؤمتر الكيميائي الأردين الرابع ع�شر 

د. عرفة : م�شتمرون يف ت�شجيع البحث العلمي ودعم 

الباحثن وتوفري البيئة ال�شاحلة لجناز البحوث العلمية
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م�ؤمترات علمية

دولة  الأعيان  جمل�س  رئي�س  قال 

»باأنه  الروابدة  ال��روؤوف  عبد  الدكتور 

يف ظل هذه الظروف اخلانقة يف تاريخ امتنا 

العربية وانهيار النظام العربي ودول عريقة، 

ويف  العربية  الق�سايا  اأولويات  �سلم  وانهيار 

يف  اأننا  اإل  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها 

الأوىل  ق�سيتنا  فل�سطني  �ستبقى  الأردن 

واملركزية والتي ل يتقدم عليها ق�سية »

موؤمتر  فعاليات  رعايته  خال  واأ�ساف 

ال��ت��ح��ولت  يف  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة  “الأبعاد 
نظمه  “ الذي  ال�سريف  للقد�س  امل�ستقبلية 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  معهد 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع امل���وؤمت���ر الإ���س��ام��ي لبيت 

املقد�س”  اإننا يف هذا الوطن على غري �سابقة 

يف امتنا العربية م�سوؤولون عن وطنني، فنحن 

الذي  الأح���رار  وط��ن  الأردن  عن  م�سوؤولون 

يفيء اإليه كل من هجر وطنه اأو هجره وطنه، 

البلد  هذا  يف  اإل  دافئا  مكانا  احد  يجد  فا 

الطيب” واأننا م�سوؤولني يف الوقت نف�سه عن 

تاريخية  عاقات  بها  تربطنا  التي  فل�سطني 

اأ�سقاوؤنا، فنحن  ل يفهمها غرينا ول يعرفها 

التاريخ، و�سنبقى مدى  وفل�سطني واحد منذ 

منا  هي  والتي  فل�سطني  جانب  اإىل  التاريخ 

اأن  يحاول  من  كل  ب��اأن  منها، موؤكدا  ونحن 

ي�سق �سفنا يف هذا الوطن جمرم بحق الأردن 

وقبل اأن يكون جمرم يف حق فل�سطني.

القد�س  الأعيان اأن  جمل�س  رئي�س   وبني 

درة املدائن ورمز فل�سطني فهي تعي�س واقعا 

وال��ظ��ل��م وحم��اول��ة  الح��ت��ال  ج���راء  �سنكا 

تزوير التاريخ والتي بحاجة اإىل توثيقها ولكن 

فل�سطني  اأن  مو�سحا  باملواقع،  توثيقا  لي�س 

�سفات  جميع  متثل  وعقيدة  واإن�سان  تاريخ 

امتنا العربية، وانه يف حال تركها فان املحتل 

�سيغري كل معاملها.

الأردن  اأن  ال������رواب������دة   واأ������س�����اف 

الفل�سطينيني  من  الأ�سقاء  ا�ستطاع ا�ستقبال 

يعاين من  ما  رغ��م  وال�سوريني  والعراقيني 

ظروف وفقر يف املياه والطاقة، اإل انه ما زال 

اأن  ي�ستطيع  الوطن  فهذا  ذلك،  يف  م�ستمرًاً 

ي�ستوعب كل الأعراب اأ�سقاء واأحباء و�سركاء 

يف بنائه ونه�سته.  

الكبري  ال�����دور  ع��ل��ى  ال����رواب����دة   ورك����ز 

توثيق  على  العمل  خ��ال  م��ن  لاأكادمييني 

القد�س وعدم الكتفاء بعملية البحث العلمي 

اإىل  م�سريا  املحكمة،  املجات  التوثيق يف  اأو 

اأن هناك دور لاأكادمييني من خال التعاون 

العامل من املحبني  الأكادمييني يف  مع جميع 

لن�سر  �سوتكم  ليكونوا  وال��ع��دال��ة،  لل�سام 

رئي�س جمل�س الأعيان يفتتح موؤمت���ر »الأبعاد ال�شت�شرافي������������������������ة ف�����ي التحولت امل�شتقبلية للقد�س ال�شريف« يف اجلامعة
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التعاون  ���س��رورة  مو�سحا  القد�س،  ق�سية 

اأي�سا مع املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية كافة 

للمحافظة على تاريخ القد�س وفل�سطني اإىل 

يوم ن�ستطيع فيها ا�سرداد حقنا. 

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة   رئي�س 

“ اإن  قال  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

اململكة  باهتمامات  حظيت  القد�س  مدينة 

الأردنية الها�سمية قبل وبعد الحتال، حيث 

بداأ العمار الأردين الأول للمدينة عام 1956 

اجلزء  واإن�ساء  الأق�سى  امل�سجد  ترميم  ومت 

 1969 اآثار احلريق عام  واإزال��ة  فيه  املهدوم 

زكريا  م�سجد عمر وحم��راب  اإن�ساء  واإع��ادة 

وم��ق��ام الأرب��ع��ني امل��ج��اوري��ن وم��ن��رب �ساح 

الدين “

امل��ق��د���س��ات  اأن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

احل��ف��اظ  م��ن  ن�سيب  ل��ه��ا  ك���ان  امل�سيحية 

القريب  وبالأم�س  بها  والعناية  لها  والرعاية 

ال�سريف  بالقد�س  الأردين  اله��ت��م��ام  ت��وج 

املقد�سة،  الأم��اك��ن  على  ال��و���س��اي��ة  بقبول 

برجمتها  البيت  اآل  جامعة  ق��ام��ت  حيث 

من  الكثري  على  توزيعها  ومت  عدة لغات  اإىل 

املوؤ�س�سات والباحثني ليعلم القا�سي والداين 

اأن الفعل الأردين ما يزال و�سيبقى يف جمال 

حا�سرا  وامل��ق��د���س��ات  ب��ال��ق��د���س  اله��ت��م��ام 

وم�صتقبال .

بالرغم  انه  اإىل  اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

اأزم��ات  م��ن  املقد�سة  املدينة  ب��ه  م��رت  مم��ا 

الأب��ري��اء  ل��دم��اء  وح���روب واح��ت��ال و�سفك 

اأنها �ستبقى مغرو�سة  اإل  والتهجري والتدمري 

باعتبارها  م�سلم  وكل  عربي  كل  وج��دان  يف 

ال�سماء  اإىل  الطريق  وار���س  الأنبياء  ار���س 

وهي مدينة ال�سام وزهرة املدائن .

اأمني عام املوؤمتر الإ�سالمي الدكتور 

ت�سهد  القد�س  اأن  اأو�سح  ج��رادات  عزت 

والإدراك  الهتمام  بع�س  واإ�ساميا  عربيا 

خل��ط��ورة امل�����س��روع ال�����س��ه��ي��وين واخ��ت��ال 

الأو�ساع يف القد�س وغمو�س م�ستقبل القد�س 

وم�سريها وتراجع الهتمام بها على م�ستوى 

القمم العربية والإ�سامية ودولها.

 منوها باأنه لول ال�سوت الأردين الوحيد 

ل��ل��دف��اع ع��ن ال��ق��د���س يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، 

القرن  م��ن  لاأق�سى  الها�سمي  والع��م��ار 

فك  قانون  من  الأوق���اف  وا�ستثناء  املا�سي 

الها�سمية  للولية  الدويل  والتوثيق  الرتباط 

للمقد�سات الدينية امل�سيحية والإ�سامية يف 

القد�س لكانت �سوؤون املقد�سات الدينية حتت 

الأدي��ان  ل���وزارة  تابعة  �سغرية  وح��دة  اإدارة 

الإ�سرائيلية.

ت�سهد  القد�س  اأن  الدكتور جرادت   وبني 

اجلامعات  ل��دى  ومتاأخرا  جديدا  اهتماما 

ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���ام���ي���ة وذل����ك م���ن خ��ال 

يف  الأكادميية  امل��وؤمت��رات  باإقامة  الهتمام 

العديد من تلك اجلامعات بهدف اإبقاء ق�سية 

القد�س حية يف �سمائر الأجيال وحيوية على 

ا�ستجابة  بها  والتعريف  الأكادميية  ال�ساحة 

لنداءات من جلنة القد�س وفل�سطني املنبثقة 

واملوؤمتر  القاهرة  يف  الإ�سامي  املجل�س  من 

الإ�سامي لبيت املقد�س.

ورئي�س  احلكمة  بيت  معهد   عميد 

الدكتور  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة 

حممد الهزامية تطرق بدوره اإىل اجلهود 

لتنظيم  اجلامعة  بها  قامت  التي  املبذولة 

من  القد�س  لعيون  جاء  وال��ذي  املوؤمتر  هذا 

املحاور  م��ن  جمموعة  على  الركيز  خ��ال 

لتكون جامعة ملا يدور حول القد�س ومب�ساركة 

اأكرث من ع�سرين باحثا من الداخل واخلارج 

الق�سايا  خمتلف  ح��ول  وال��ن��ق��ا���س  ل��ل��ح��وار 

للو�سول اإىل نتائج وتو�سيات من �سانها بلورة 

اأفكار جديدة.

ال�سهداء  الهزامية  الدكتور  وا�ستذكر 

�سحوا  الذين  الأردين  العربي  اجلي�س  من 

واملقد�سات  ال��ق��د���س  ع��ن  ال��دف��اع  اج��ل  م��ن 

ال��دور  اإىل  م�سريا  فل�سطني،  يف  الإ�سامية 

الها�سمي الكبري يف اعمار امل�سجد الأق�سى.

 “ قائا  حديثه  الهزاميه  الدكتور  وتابع 

اإننا من املفرق الأبية التي تقف طودا �ساخما 

يقاوم زحف ال�سحراء اإىل القد�س ال�سامدة 

اآل  جامعة  ومن  الرببرية،  الهجمة  وجه  يف 

ليمتد  وم��اآذن��ه  الأق�سى  قباب  اإىل  البيت، 

الكرك  ومن  اخلليل  اإىل  عمان  من  ال�سام 

اإىل اجلليل ومن ال�سلط اإىل جنني ومن اربد 

وقرية  مدينة  كل  ربوع  اإىل  ال�سمال  حا�سرة 

بني النهر والبحر يف فل�سطني.

الدكتور  ق��ام  الفتتاح  حفل  ختام   ويف 

على  التكرميية  ال����دروع  ب��ت��وزي��ع  ال���رواب���دة 

الدكتور  قام  كما  املوؤمتر،  فعاليات  داعمي 

عرفة بت�سليم راعي املوؤمتر درع اجلامعة .

رئي�س جمل�س الأعيان يفتتح موؤمت���ر »الأبعاد ال�شت�شرافي������������������������ة ف�����ي التحولت امل�شتقبلية للقد�س ال�شريف« يف اجلامعة

م�ؤمترات علمية



6
املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

م�ؤمترات علمية

نظمت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 

يف جامعة اآل البيت املوؤمتر الدويل الثالث 

نظرية   « بعنوان  العربية  اللغويات  يف 

وامل�ستحدث«  املوروث  بني  العربي  النحو 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  رع��اه 

�سياء الدين عرفة.

باللغة  الهتمام  »اإن  فيها  بني  الذي 

العربية بحثا ودرا�سة وتدري�سا وا�ستعمال 

الثوابت  من  مهما  ثابتا  مَيّثُل  واعتزازا 

اآل  جامعة  فل�سفة  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 

هوية  العربية  اللغة  اأن  مبينا  البيت، 

ح�سارية وما�س جميد وم�ستقبل زاهر«.

ق��وان��ني  اأن  ع��رف��ة  ال���دك���ت���ور  وب����ني 

ومعيار  التعليم  اأداة  هي  العربي  النحو 

الت�سويب لذلك يجب الإفادة من اأبحاث 

ق��واع��د  اأ���س�����س  امل��وؤمت��ر يف جتلية  ه���ذا 

املمار�سة  من  ع�سور  بعد  العربي  النحو 

والتعليم  ال��ت��ع��ل��م  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

منها  النا�س  ينفع  ما  ملعرفة  والبحث، 

من  وال���س��ت��ف��ادة  احل��دي��ث،  الع�سر  يف 

لتحديث  احلديث  اللغة  علم  منجزات 

دون  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��ن��ح��وي  اخل��ط��اب 

اأ�ساليب  وحتديث  ثوابتها،  عن  ان�ساخ 

تدري�س النحو العربي للناطقني بالعربية 

غري  الأفكار  لتبديل  بغريها،  والناطقني 

ل  العربية  اللغة  �سعوبة  عن  ال�سحيحة 

�سيما قواعد النحو وال�سرف.

اأن قواعد  وبني الدكتور عرفة 

تتغري  ل  العربية  اللغة  وقوانني 

ول���ك���ن ط���رائ���ق ت��دري�����س��ه��ا وت��ق��دمي��ه��ا 

اللغوية  احلاجة  ينا�سب  لتحديث  حتتاج 

للمتعلمني لذلك متحورت اهتمامات هذا 

واحلداثة  النحوي،  الراث  على  املوؤمتر 

النحوية، وتعليم النحو من غري انف�سال 

بني  تكاملية  عملية  التعليم  لن   ، بينها 

امل��ادة  كانت  اإذا  �سيما  ل  �ستى  عنا�سر 

جتمله  مب��ا  نف�سها  اللغة  ه��ي  التعليمية 

عنا لاآخرين من اأفكار ل�سمان و�سولها 

وا�سحة نقية و�سافية ل ترى فيها عوجا 

ول اأمتا.

الإن�صانية  الآداب والعلوم  عميد كلية 

للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  ورئ��ي�����س 

الأ�ستاذ الدكتور حممد الدروبي  اأو�سح 

تقليدا  اأ�سحى  امل��وؤمت��ر  اأن  جانبه  م��ن 

والباحثون  الدار�سون  اإليها  يفي  دوري��ا 

اخل��ربات  تبادل  بهدف  ع��دة  بلدان  من 

وامل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة م��ن خ���ال تقدمي 

والتي  امل�سركة  العلمية  امل�����س��روع��ات 

مب�شاركة العديد من الباحثن والعلم��������������������������������اء م���ن الدول العربية والإ�شالمية
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تتاحم فيها وحدة الفكر واللغة والروؤية، 

مبينا اأن اأبناء العربية واملتاأ�سبني لنحوها 

علينا  تفر�س  واأدبها  وباغتها  و�سرفها 

واحل��ف��ر  عنها  ال��ن��ف��ح  ث��ق��ال يف  اأع��ب��اء 

وواق��ع��ه��ا  وتركيبها  بنيتها  اأع��م��اق  يف 

وتاريخها والتحول اإىل املناطق الوظيفية 

واملمار�سات العلمية للتقنني النحوي ومبا 

منزلة  واأحكامها  نحوها  للعربية  يف�سح 

�سنية بني الأنحاء الأخرى.

نهاد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأل��ق��ى 

كلمة  الأردنية  اجلامعة  من  املو�سى 

هذا  مثل  عقد  اأهمية  اإىل  فيها  اأ�سار 

مثل هذه  لإ�سراك  والذي جاء  املوؤمتر 

النخبة من الباحثني من خمتلف دول 

ال��ت��ي تبذلها  ل��ي��وؤك��د اجل��ه��ود  ال��ع��امل 

م���ن اج����ل دع��م  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة 

على  بالفائدة  لتعود  العلمية  اللقاءات 

هذا  مثل  يف  وخ�سو�سا  اجل��ام��ع��ات 

املو�سوع املهم .

الأ�ستاذ  األقاها  امل�ساركني  كلمة 

فيها  تطرق  الزبيدي  �سعيد  الدكتور 

املوؤمتر  يف  العربية  امل�ساركة  حجم  اإىل 

الباحثني  ق��ب��ل  م��ن  امل��ق��دم��ة  والأوراق 

والعلماء والذي يعترب دليل على الهتمام 

والدعم الذي تقدمة جامعة اآل البيت يف 

ا�ست�سافة مثل هذه اللقاءات املهمة لتعود 

يف  وخ�سو�سا  اجلميع  على  ب��ال��ف��ائ��دة 

جمال تبادل الأبحاث وامل�ساريع العلمية .

وال��ذي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  و�سملت   

والعلماء  الباحثني  نخبة من  فيه  �سارك 

والإ�سامية  العربية  الدول  خمتلف  من 

نظرية  ح��ول  عمل  اأوراق  ت��ق��دمي  على 

والت�سكل  الت�سكيل  ب��ني  العربي  النحو 

الل�سانية  والبدائل  املنهجية  والأ�س�س 

النحوي  التنظري  بني  والف�سلة  والعمدة 

النرثية  امل�سموعات  واث��ر  اللغة  وواق���ع 

عند  النحوية  والدللة  �سيبويه  كتاب  يف 

فقهاء العربية يف القرن الرابع الهجري 

والتكامل النحوي الدليل واأثره يف بناء 

الأحكام النحوية وتف�سريها، اإ�سافة اإىل 

النحو  توجيه  ح��ول  عمل  اأوراق  تقدمي 

والتطور  ل�سانيات حديثة  العربي مبنهج 

ال��ل��غ��وي احل���دي���ث وم��ن��ه��ج��ي��ة ت��دري�����س 

يف  التعليل  ودور  العربي  النحو  ق�سايا 

اللغة  يف  امل��ت��ع��ددة  واحل����الت  التعليم 

الأبحاث  من  وغريها  احلديثة  العربية 

ذات العاقة بنظرية النحو العربي بني 

املوروث وامل�صتحدث.

مب�شاركة العديد من الباحثن والعلم��������������������������������اء م���ن الدول العربية والإ�شالمية
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 

عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي ال���دويل 

ال��درا���س��ات  ل��وح��دة  ع�سر  احل����ادي 

والذي  البيت  اآل  جامعة  يف  الُعمانية 

نظمته اجلامعة بالتعاون مع �سفارة �سلطنة 

ُعمان ومركز الدرا�سات الُعمانية يف جامعة 

الأدبية  »احلركة  بعنوان  قابو�س  ال�سلطان 

واللغوية املعا�سرة يف ُعمان«

ان��ع��ق��اد هذا  اأن  ال��دك��ت��ور ع��رف��ة  وب��ني 

امل���وؤمت���ر حت��ت ع��ن��وان »احل���رك���ة الأدب��ي��ة 

الع�سر  يف  ٌع��م��ان  يف  املعا�سرة  واللغوية 

العناية  على  ت��اأك��ي��د  اإل  ه��و  م��ا  احل��دي��ث« 

للمثقف  اأمنوذج  هو  الذي  الُعماين  باملثقف 

العربي ، وياأتي ذلك ان�سجامًا مع الأهداف 

 ، جهة  من  لتحقيقها  اجلامعة  ت�سعى  التي 

العاقات  يوؤكد على متيز  اأخرى  ومن جهة 

الأردن��ي��ة  اململكة  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 

الها�سمية و�سلطنة ُعمان.

تعزيزًا  انه  اإىل  عرفة  الدكتور   واأ�سار 

واملثقفني،  العلماء  خدمة  يف  الوحدة  لدور 

ت�سعى اإدارة اجلامعة وبالتن�سيق مع اجلهات 

اأداء  اإىل تطوير  ُعمان  املخت�سة يف �سلطنة 

لتحقيق  املوائم  البناء  وا�ستحداث  الوحدة 

 ، م�ستقبًا  ب��دوره��ا  والرت���ق���اء  اأه��داف��ه��ا 

على  حتر�س  اجلامعة  اإدارة  ب��ان  مو�سحًا 

نحو  باأن�سطتها  وال��ت��و���س��ع  ال��وح��دة  اإث����راء 

ال��راث  وحتقيق  الر�سني  العلمي  البحث 

العربي عامة والُعماين خا�سة مبا يعود على 

الأمة بالنفع والفائدة.

الإف��ت��اء  مكتب  اأم���ني  األ��ق��ى   كما 

كلمة  ال�سيابي  احمد  ال�سيخ  الُعماين 

البيت  اآل  جامعة  بجهود  خالها  اأ���س��اد 

وفعاليات  لأن�سطة  ال��احم��دود  ودع��م��ه��ا 

اجلامعة  يف  الُعمانية  ال��درا���س��ات  وح���دة 

الأخوية  العاقات  عمق  على  توؤكد  والتي 

بني البلدين ال�سقيقني وهذا يعك�س العاقة 

املثمرة الرا�سخة بني البلدين يف ظل القيادة 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جلالة  احلكيمة 

احل�سني وجالة ال�سلطان قابو�س.

والثقايف  الأدب��ي  امل�سهد  اأن  اإىل  واأ�سار 

الُعماين يف الع�سر احلا�سر متنوع بني �سعر 

ُعمان �شلطنة  يف  املعا�شرة  واللغوية  الأدبي����������ة  احل�����������������������ركة  حول  العلمي  املوؤمتر  فعاليات  يفتتح  اجلامعة  رئي�س 

م�ؤمترات علمية
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وم�سرح  وق�سة  ورواي���ة  واأدب  وعلم  وفكر 

الطرح  يف  ن�سوج  ع��ن  يعرب  ت��ن��وع  وم��ق��ال 

الإ�سام  ج��اء  ما  باأنه  منوهًا   ، واملعاجلة 

ياأخذ ن�سيبه  الُعماين بداأ  ال�سعر  حتى كان 

من التطور بدليل ما ن�ساهده من اجنازات 

اأدبية ي�سهد لها اجلميع على امل�ستوى املحلي 

والعربي .

الُعمانية  الدرا�سات  وحدة  مدير 

القرالة  زي��د  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  يف 

اأو���س��ح ب����دوره اأن ال��وح��دة اأجن����زت اح��د 

الُعماين  بال�ساأن  ُتعنى  وكلها  موؤمترًا  ع�سر 

هذه  اأك��رث  طبعت  وق��د   ، وحا�سرًا  ما�سيًا 

الباحثني  مئات  فيها  �سارك  التي  الأعمال 

املنجزة  املوؤلفات  وهذه   ، العامل  اأقطار  من 

رافدًا  ت�سكل  واأ�سبحت  الباحثون  يتداولها 

الأعمال  هذه  ومن  العربية،  للمكتبة  مهمًا 

على �سبيل : اأعمال موؤمتر اخلليل بن احمد 

دريد  واب��ن   ، الأزدي  وامل��ربد   ، الفراهيدي 

الأزدي وغريهم .

الدكتور  األقاها  امل�ساركني  كلمة   

حممد املحفلي من جامعة ح�سرموت 

المتنان  عظيم  عن  فيها  عرب  اليمن  يف 

و�سعبا  ملكًا  ومعرفة  علمًا  املعطاء  ل��اأردن 

،ورئا�سة جامعة اآل البيت ووحدة الدرا�سات 

لفعاليات  املنظمة  واللجنة   ، فيها  الُعمانية 

اإع��داد  ق��دم من  ما  ، على كل  املوؤمتر  ه��ذا 

وحت�سري ومتابعة على اأمل اأن ت�سري فعالياته 

متقنه  خطى  يف  ر�سمته  ال��ذي  ال���درب  يف 

 ، ع�سر  احل��ادي  موؤمترها  الآن  فيه  ت�سلك 

حمققه  جناحات  حققت  قد  كانت  اأن  بعد 

علميًا واأكادمييًا ويف جوانب معرفيه خمتلفة 

يخ�س�س  الذي  العام  هذا  موؤمتر  فياأتي   ،

بو�سفها  املعا�سرة  والأدبية  اللغوية  للحركة 

العلمية  والنه�سة  الثقافية  للحركة  امتدادًا 

.  وح�سر فعاليات  العامة يف �سلطنة ُعمان 

الفار�سي  خمي�س  الُعماين  ال�سفري  املوؤمتر 

وامللحق الثقايف الُعماين اإ�سماعيل البلو�سي، 

الطلبة  من  غفري  وجمع  الكليات  وع��م��داء 

واملدعوين .

ُعمان �شلطنة  يف  املعا�شرة  واللغوية  الأدبي����������ة  احل�����������������������ركة  حول  العلمي  املوؤمتر  فعاليات  يفتتح  اجلامعة  رئي�س 

م�ؤمترات علمية
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ق����ام وف����د م���ن امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

القت�سادي  للتعاون  الورومتو�سطية 

ي�سم اأكرث من )50( �سخ�سية اقت�سادية 

العامل برئا�سة  دول  خمتلف  من  وعلمية 

رئي�س جمهورية اأملانيا الحتادية الأ�سبق 

جامعة  اإىل  ب��زي��ارة  فولف،  كري�ستيان 

التخ�س�سات  على  لاطاع  البيت  اآل 

وامل�ساريع  اجلامعة  وم��راف��ق  ال��ف��ري��دة 

اخلدمية التي تقدمها.

رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 

عرفة  ال��دي��ن  ���س��ي��اء  ال��دك��ت��ور 

�سكره  مقدما  ال�سيف،  بالوفد  رح��ب 

وت��ق��دي��ره ل��ه��ذه امل��ب��ادرة وال��ت��ي ج��اءت 

تعميقا وتعزيزا للتعاون ما بني احلكومة 

وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة الوروم��ت��و���س��ط��ي��ة 

كافة،  املجالت  يف  القت�صادي  للتعاون 

امل�سركة  بيان اجلهود  وذلك من خال 

الدوؤوب  والعمل  التعاون  م�سرية  خلدمة 

ومبا يعود بالفائدة واخلري على الوطن.

ن�ساأة  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وا���س��ت��ع��ر���س 

واأهداف اجلامعة، وتطلعاتها امل�ستقبلية، 

وال��ت��خ�����س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، واأع�����داد 

العربية  اجلن�سيات  خمتلف  من  الطلبة 

اأهمية  مو�سحا  والعاملية،  والإ�سامية 

والتي  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل 

اأن ت�سهم يف تبادل اخلربات  من �سانها 

وال�ستفادة منها يف تطوير م�سرية العمل 

الهادفة نحو املزيد من التطوير وحت�سني 

اجلامعة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  واق��ع 

للطلبة واأبناء املجتمعات املحلية.

اجلامعة  اأن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

املياه  �سح  مل�سكات  خا�سة  اأهمية  تويل 

البحث  وال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ���ال  وال��ط��اق��ة 

الدرا�سات  طلبة  وتوجيه  اجلاد  العلمي 

املهمة،  الق�سايا  بهذه  لاهتمام  العليا 

ومبا ي�سهم يف تو�سيح ال�سورة احلقيقية 

بهدف  العلمية  بالطرق  امل�ساكل  لهذه 

الو�سول اإىل احللول املنا�سبة لها، موؤكدا 

اأن الأردن يعاين من �سح املياه مما يوجب 

علينا الركيز على تنفيذ م�ساريع حتلية 

املياه ل�سمان توفري م�سادر مائية، منها 

يف  ل�ستخدامها  �سناعيا  املعاجلة  املياه 

اأغرا�س زراعية وتنموية.

وجود  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأ���س��اف 

مراكز بحثية تعني ب�سوؤون الطاقة واملياه 

من  ملحة  �سرورة  اجلامعة،  يف  والبيئة 

حتتاجها  متخ�س�سة  كوادر  توفري  اجل 

يف  لت�سهم  واخلارجية  املحلية  الأ�سواق 

اأن  مو�سحا  املحلية،  املجتمعات  خدمة 

اجلامعة لن تتواين عن تقدمي كل ما هو 

اجلامعي  التعليم  م�سرية  لتطوير  جديد 

احلقيقية  ال�سراكة  حتقيق  خ��ال  م��ن 

م���ا ب���ني اجل��ام��ع��ة وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الورومتو�سطية للتعاون القت�سادي.

رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة اأمل���ان���ي���ا 

كري�ستيان  الأ���س��ب��ق  الحت��ادي��ة 

جامعة  بجهود  جانبه  من  اأ�ساد  فولف 

اآل البيت والر�سالة النبيلة التي تقوم بها 

من خال الركيز على مبادئ الت�سامح 

والعتدال والو�سطية والتي كان لها دور 

مميز يف هذا الجتاه وخ�سو�سا ما متر 

اأن  اإىل  اأح��داث، م�سريا  املنطقة من  به 

على  اجلامعة  اأهمية  توؤكد  الزيارة  هذه 

م�ستوى املنطقة والعامل ملا تتميز به من 

وتخ�س�سات  ب�سرية  وق��درات  مقومات 

اجل��ام��ع��ات  م��ق��دم��ة  يف  جتعلها  ف��ري��د 

رئ�����ي�����������س ج�����م�����ه�����وري�����ة اأمل������ان������ي������ا الحت������������������������ادي���������ة الأ�������ش������ب������ق ي�����������زور اجل����ام����ع����ة 



11 املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

تعزيز التعاون الكادميي والثقايف

العربية والعاملية.

واأكد فولف باأنه �سيتم تقدمي ما اأمكن 

اإجن��اح  خ��ال  من  للجامعة  الدعم  من 

امل�ساريع وخ�سو�سا املياه والطاقة والبيئة 

وذلك بتوفري كافة متطلبات حت�سني هذه 

اجلامعة  على  بالفائدة  لتعود  املجالت 

واملجتمعات املحيطة بها، منوها اإىل اأن 

�سانها  من  امل�ساريع  الهتمام مبثل هذه 

تعاين  ال��ت��ي  امل�سكات  م��ن  تخفف  اأن 

منها الأردن يف جمال �سح املياه والطاقة 

وتنوع م�سادرها.

 واأبدى فولف اإعجابه بالنقلة النوعية 

التي �سهدتها اجلامعة منذ ن�ساأتها ولغاية 

واملرافق  التخ�س�سات  خال  من  الآن 

املتوفرة  البحثية  وامل��راك��ز  وال��ك��ل��ي��ات 

والأجهزة احلديثة امل�ستخدمة يف التعليم 

والتدريب والتي �ستعود بالنفع على كافة 

لهذه  املوؤهلة  الب�سرية  والكوادر  الطلبة 

الغاية، مقدما �سكره وتقديره على هذا 

احلفاوة والتكرمي التي وجدها الوفد من 

اجلامعة.

لعدد  املرافق  والوفد  فولف   وجتول 

علوم  معهد  �سملت  اجلامعة  مرافق  من 

املياه  ب��ح��وث  وم��رك��ز  والبيئة،  الأر����س 

وامل��ن��اط��ق اجل���اف���ة، وحمطة  وال��ب��ي��ئ��ة 

معاجلة املياه، اطلعوا خالها على واقع 

امل�ستخدمة  والأجهزة املتطورة  اأعمالها 

يف هذه املرافق. ويف ختام الزيارة التي 

العربية  للمنظمة  العام  ح�سرها الأمني 

الورومتو�سطية للتعاون القت�سادي عبد 

قام  الكليات،  وعمداء  العايدي،  املجيد 

الدكتور عرفة بت�سليم دروع تكرميية اإىل 

رئي�س جمهورية اأملانيا الحتادية الأ�سبق 

كري�ستيان فولف والأمني العام للمنظمة 

ال��ع��رب��ي��ة الوروم��ت��و���س��ط��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون 

القت�صادي عبد املجيد العايدي.
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

الدين عرفة  الدكتور �سياء  الأ�ستاذ 

مع �سعادة ال�سفري ال�سباين يف عمان 

�سانتياغو ان�سورينا اأوجه التعاون يف 

خمتلف املجالت وخ�سو�سا التبادل 

الثقايف والتعليمي.

اأن  ال���دك���ت���ور ع���رف���ة  واأك������د 

ال��ع��اق��ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

امللك عبد  قواعدها جالة  اأر�سى 

املعظم  احل�سني  اب��ن  الثاين  اهلل 

جالة  ورعاه واأخيه  اهلل  حفظه 

ملك ا�سبانيا فيلييب ال�ساد�س من 

املو�سول  والتن�سيق  التعاون  خال 

خل��دم��ة ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني يف 

املجالت كافة.

 وبني الدكتور عرفة اأن اجلامعة 

التعاون  ال�ستمرار يف  حري�سة على 

وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ك��اف��ة اجل��ام��ع��ات 

ال�سبانية  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

البلدين  على  بالفائدة  ي��ع��ود  ومب��ا 

وخ�سو�سا يف جمال تبادل الأ�ساتذة 

امل�سركة،  الربامج  واإقامة  والطلبة 

البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  اأن  منوها 

تقوم  اجلامعة  اأن  وخا�سة  وط��ي��دة 

من  والذي  ال�سبانية  اللغة  بتدري�س 

بثقافة  التعريف  يف  ي�سهم  اأن  �سانه 

وال��ذي  الأخ���رى  ال�سعوب  وح�سارة 

ت�سعى اجلامعة اإىل حتقيقه.

 وبني الدكتور عرفة اأهمية اإثراء 

التعاون  من  مبزيد  العاقات  ه��ذه 

والثقافات  املعرفة  تبادل  اج��ل  من 

حتقيق  يف  للم�ساهمة  بينها  فيما 

اأن  اإىل  الأه��داف امل�سركة ، م�سريا 

اجلامعة تركز على اجلودة وتخريج 

للعمل يف  وموؤهلة  متخ�س�سة  كوادر 

الأ�سواق املحلية واخلارجية.

من  ان�سورينا ثمن   ال�سفري 

ج��ان��ب��ه اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية امل��ب��ذول��ة 

لإجن��اح  البيت  اآل  جامعة  قبل  م��ن 

اجلامعة  بني  ما  اللقاءات  هذه  مثل 

وال�����س��ف��ارة ال���س��ب��ان��ي��ة يف ع��م��ان، 

وا�سحة  اإ���س��ارة  يعترب  ال��ذي  الأم���ر 

ن��ح��و مت��ت��ني ال���ع���اق���ات وال��ت��ع��اون 

الثقافية  املجالت  البلدين يف  مابني 

والتعليمية وغريها .

ال�ستعداد  اإىل  ال�سفري   واأ�سار 

اجلامعة  ب��ني  م��ا  للتعاون  امل�ستمر 

ال�سبانية  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

والهيئات  الطلبة  تبادل  خ��ال  من 

ومبا  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  م��ا  التدري�سية 

يخدم البلدين يف هذا املجال.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  التقى 

وزير  عرفة  الدين  الدكتور �سياء 

الأوق������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��د���س��ات 

الإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور ه��اي��ل عبد 

احلفيظ الداوود.

  ومت خال اللقاء بحث التعاون 

يف جم���ال امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 

وخا�سة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح  وت��ق��دمي 

والوعظ  الإم��ام��ة  تخ�س�س  لطلبة 

اآل  جامعة  الدار�سني  يف  والإر�ساد 

اأردن��ي��ة  جامعة  اأول  كونها  البيت 

ب������ادرت ب��ا���س��ت��ح��داث م��ث��ل ه��ذه 

اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  التخ�س�سات، 

املوؤمترات التي ت�سم ال�سباب امل�سلم 

يف  البيت  اآل  جامعة  مع  وامل�صاركة 

اإقامة موؤمترها العلمي الدويل حول 

الوقف على البحث العلمي واأثره يف 

ال�سهود احل�ساري والذي �سيعقد يف 

�سهر ت�سرين الثاين القادم.

  وب���ني ال��دك��ت��ور ال������داوود اأن 

مبادرة جامعة اآل البيت با�ستحداث 

هذا التخ�س�س، لدليل وا�سح على 

ك��وادر  ت��وف��ري  ب�����س��رورة  اهتمامها 

موؤهلة ومدربة من الإمامة والوعاظ 

هذا  تدري�س  واأه��م��ي��ة  وامل��ر���س��دي��ن 

ال�سوق  يحتاجه  ال��ذي  التخ�س�س 

املحلي واخلارجي.

عرفة  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

كانت  اجلامعة  اأن  جانبه  من  اأك��د 

تخ�س�س  ا�ستحداث  يف  ال�سباقة 

الإم��ام��ة وال��وع��ظ والإر����س���اد على 

م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات الأردن����ي����ة 

توفري  بهدف  واملنطقة،  والعربية 

ك����وادر م��وؤه��ل��ة وم���درب���ة لإي�����س��ال 

والإر���س��ادي��ة،  الر�سالة  التوعوية 

املحلية،  امل��ج��ت��م��ع��ات  ي��خ��دم  ومب���ا 

بالإ�سافة اإىل تعليم الطلبة اأ�ساليب 

املعا�سر.  وبني  الإ�سامي  اخلطاب 

الدكتور عرفة اأن اجلامعة حري�سة 

التي  التخ�س�سات  ا�ستحداث  على 

يحتاجها ال�سوق املحلي واخلارجي، 

حيث ت�سع يف �سلم اأولوياتها حتقيق 

من  اأن�سئت  التي  واملبادئ  الأهداف 

القيام  خ��ال  من  اجلامعة،  اجلها 

املوؤهلني  الكوادر  بدورها يف تخريج 

امل�سوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن 

موجها  واأم��ت��ه��م،  وطنهم  وخ��دم��ة 

على  الأوقاف  لوزير  وتقديره  �سكره 

تقدميه منح البتعاث للطلبة. 

كلية  ع��م��ي��د  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 

اأن�س  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال�سريعة 

اأبوعطا.

رئي�س اجلامعة يبحث مع ال�شفري الإ�شباين اأوجه التعاون الثقايف والتعليمي 

اجلامعة يف  الدار�شن  والإر�شاد  والوعظ  الإمامة  لطلبة  منح  تقدمي  يعلن  الأوقاف  وزير 
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اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

�سياء  الدكتور  البيت  الإ�ستاد 

الدين عرفة رئي�س مركز اإمداد 

نبيل  الدكتور  معايل  ل��الإع��الم 

ما  التعاون  اأوج��ه  لبحث  ال�سريف 

اإمداد لاإعام  بني اجلامعة ومركز 

اإن�ساء  ب�ساأن  الأخ���رية  والإج����راءات 

الدكتور  اجلامعة.  واأك��د  يف  اإذاع��ة 

يف  مم��ي��ز  دور  ل��اإع��ام  اأن  ع��رف��ة 

واملجتمع  ال��وط��ن  ر���س��ال��ة  اإي�����س��ال 

الق�سايا  متابعة  خ��ال  م��ن  املحلي 

ال��وط��ن��ي��ة، ومب���ا ي�����س��ه��م يف خ��دم��ة 

اأن  اإىل  ال��ق��ادم��ة،  م�سريًا  الأج��ي��ال 

التطور الذي ي�سهده الإعام الأردين 

يدعونا اإىل مواكبة هذا التطور.

اأن  اإىل  عرفة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

�سرورة  اجلامعة  يف  اإذاع���ة  اإن�ساء 

واملجتمع  ال��ط��ل��ب��ة  لإ����س���راك  ملحة 

اجلامعة  وب��رام��ج  باأن�سطة  املحلي 

توؤدي  اأن  �ساأنها  من  والتي  املختلفة، 

ر�سالة  ن�سر  اجت���اه  املطلوب  ال���دور 

الثقافية  التنوعات  واإب��راز  اجلامعة 

التي  والق��ت�����س��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

يتميز بها املجتمع املحلي يف حمافظة 

املفرق، بالإ�سافة اإىل اإيجاد نوع من 

نقل  املتزن واحلري�س على  الإع��ام 

املعلومة الدقيقة.

وب���ني ال��دك��ت��ور ع��رف��ة اأه��م��ي��ة 

ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��ت��دري��ب��ي 

والتاأهيل للطلبة لفتح املجال اأمامهم 

�ستكون  التي  الإذاع��ة  يف  وللم�ساركة 

انطاقة حقيقية لنفتاح اجلامعة مع 

كافة �سرائح املجتمع املحلي.

رئ���ي�������س م����رك����ز اإم�������داد 

نبيل  الدكتور  لالإعالم معايل 

ال�سريف اأو�سح من جانبه اأن املركز 

مع  والتن�سيق  التعاون  على  حري�س 

اجلامعة من اأجل ا�ستكمال اإجراءات 

اإن�ساء الإذاعة والتي �ستكون م�سروع 

اإع����ام����ي ري������ادي ي���خ���دم م�����س��رية 

اجلامعة واملجتمع املحيط.

واأك�����د ال��دك��ت��ور ال�����س��ري��ف اأن 

برامج  لتنظيم  ا�ستعداد  على  املركز 

ت��دري��ب��ي��ة وت��اأه��ي��ل ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

العمل  ليكونوا قادرين على ممار�سة 

املتنوعة  الربامج  وتقدمي  الإعامي 

اجلامعة  داخ���ل  ���س��واء  والأن�����س��ط��ة 

وخارجها.

اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور  بحث رئي�س جامعة 

البحريني  الثقايف  امللحق  مع  عرفة  الدين  �سياء 

اأوج���ه  امل��ه��زع  غ���ادة  ال�����س��ي��دة  ���س��ع��ادة  الأردن  يف 

البحرينية يف  واجلامعات  ما بني اجلامعة  التعاون 

املجالت الأكادميية والثقافية وتبادل اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية والطلبة بني اجلانبني.

عرفة  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س   واأكد 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  حري�سة  اجل��ام��ع��ة  اأن 

كل  ت��ق��دمي  اج���ل  م��ن  البحرينية  اجل��ام��ع��ات  م��ع 

خدمة  اأج��ل  من  اجلامعة  ل��دى  املتوفرة  اخل��ربات 

م�سريا  ال�سقيقني،  البلدين  بني  اجلامعي  التعليم 

اجلدد  الطلبة  ل�ستقبال  اجلامعة  ا�ستعداد  اإىل 

والربامج  التخ�س�سات  يف  للدرا�سة  البحرين  من 

اخلا�سة  والربية  والإب��داع  املوهبة  اجلديدة منها 

ا�ستحداثها  مت  ال��ت��ي  التخ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا 

العربي  ال�سوق  حاجات  لتلبية  جاءت  والتي  موؤخرا 

وخ�سو�سا دول اخلليج العربي.

 امللحق الثقايف البحريني �سعادة املهزع 

تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  بدورها  اأ�سادت 

جامعة اآل البيت من اأجل خدمة الطلبة، وبالنقلة 

بتوفريها  اجلامعة  اإليها  و�سلت  التي  النوعية 

تخ�س�سات وبرامج جديدة من �سانها اأن توؤدي 

يف  للدرا�سة  البحرينيني  الطلبة  ا�ستقطاب  اإىل 

اجلامعة، حيث �سيتم بالقريب العاجل التن�سيق 

مع اجلامعة لإر�سال الطلبة من مملكة البحرين 

الطلبة  اأع��داد  زي��ادة  على  والعمل  اجلامعة  اإىل 

ملا  ن��ظ��را  ال��درا���س��ة  اج��ل  م��ن  متوا�سل  ب�سكل 

التعليم  يف  مميزة  خدمات  من  اجلامعة  تقدمه 

اجلامعي.

املحلي واملجتمع  الطلبة  خلدمة  اإعالمي  م�شروع  اجلامعة  يف  اإذاعة  اإن�شاء   : عرفة  الدكتور 

بحث اأوجه التعاون بن اجلامعة واجلامعات البحرينية ل�شتقطاب طلبة جدد
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بحث رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 

الأملانية  الهيئة  مدير  مع  عرفة 

للتبادل العلمي »الداد« يف الأردن 

تعزيز  ���س��ب��ل  ووت�����س  اأن��دري��ا���س 

الطلبة  ت��ب��ادل  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون 

وتوفري  العلمية  امل���وؤمت���رات  وع��ق��د 

اأملانيا يف  للطلبة يف  الدرا�سية  املنح 

خمتلف التخ�س�سات.

ا�ستعداد  اأب��دى  عرفة  الدكتور 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات 

الأملانية ومبا يخدم العملية التعليمية 

على  احل�سول  يف  الطلبة  وخ��دم��ة 

املدى  وطويلة  ق�سرية  درا�سية  منح 

من  لا�ستفادة  جديدة  اآف��اق  وفتح 

اخلربات املتبادلة.

الأملانية  الهيئة  اأن  ووت�س   وبني 

الدرا�سية  املنح  م��ن  العديد  توفر 

خمتلف  يف  الأردن�����ي�����ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

متميزة  برامج  وتاأ�سي�س  املجالت 

من �ساأنها تر�سيخ الثقافات، م�سيدًا 

خلدمة  املو�سولة  اجلامعة  بجهود 

م�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي حيث 

ا�ستطاعت اأن حتقق �سمعة مرموقة 

على م�ستوى املنطقة والعامل.

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 

العلمية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور موفق العمو�س.

ووت�س  األقى  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

حم��ا���س��رة ح����ول ب��رن��ام��ج ال����داد 

ا���س��ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا اأب�����رز ال��ربام��ج 

اأملانيا  يف  املتوفرة  والتخ�س�سات 

يقدمها  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع  وامل���ن���ح 

الربنامج للطلبة.

اآل  ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

�سياء  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البيت 

ال��دي��ن ع��رف��ة امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 

الكويتي اجلديد يف عمان �سعادة 

الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سمري.

اأوج��ه  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��ال   و مت 

ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ام��ع��ة واجل��ام��ع��ات 

من  الكويت  يف  العلمية  واملوؤ�س�سات 

خال ا�ستقبال طلبة كويتيني للدرا�سة 

�سمن  وخا�سة  البيت  اآل  جامعة  يف 

برامج  يقدم  ال��ذي  ال��دويل  الربنامج 

من خال التخ�س�سات التي يحتاجها 

���س��وق ال��ع��م��ل ال��ك��وي��ت��ي واإك�����س��اب��ه��م 

يف  والتو�سع  والعملية  العلمية  املعارف 

التخ�س�سات العلمية والهند�سية.

اأهمية  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   واأك����د 

الطلبة  على  للت�سهيل  اللقاءات  هذه 

املتطلبات  ك��اف��ة  وت��وف��ري  ق��ب��ول��ه��م 

البيئية اجلامعية املنا�سبة لهم.

ب�سمعة  ال�سمري  الدكتور    واأ�ساد 

واإع���داد  تخريج  يف  ودوره����ا  اجل��ام��ع��ة 

الطلبة وتاأهيلهم ل�سوق العمل، بالإ�سافة 

للطلبة  املنا�سبة  الأج�����واء  ت��وف��ري  اإىل 

الكويتيني يف بلدهم الثاين الأردن.

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء   وح�سر 

حممد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 

الدروبي.

العلمي للتبادل  الأملانية  الهيئة  يلتقي مدير  رئي�س اجلامعة 

رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ي��ل��ت��ق��ي امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف ال��ك��وي��ت��ي
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الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

ال��دي��ن ع��رف��ة م��ع �سعادة  ال��دك��ت��ور ���س��ي��اء 

دوما  كارولني  عمان  يف  الفرن�سية  ال�سفرية 

اجلامعات  بني  ما  والثقايف  العلمي  التعاون  اأوج��ه 

جمال  يف  وخ�سو�سا  البيت  اآل  وجامعة  الفرن�سية 

الربامج  واإق��ام��ة  والب��ت��ع��اث  الأك��ادمي��ي  التعاون 

املعهد  يف  الفرن�سية  اللغة  تعليم  يف  وال����دورات 

وال��زي��ارات  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الفرن�سي  الثقايف 

البلدين  ما بني  التدري�سية  والهيئة  للطلبة  العلمية 

ال�سديقني.

القوية بني  العاقات  اأن  الدكتور عرفة   واأكد 

التعاون  زي��ادة  يف  �ساهمت  ال�سديقني  البلدين 

والربامج  الن�ساطات  اإقامة  جم��ال  يف  والتن�سيق 

يف  ت�سهم  اأن  �سانها  من  والتي  والثقافية  العلمية 

تعزيز اأوا�سر التعاون ما بني اجلامعة واجلامعات 

من  ال�ستفادة  جم��ال  يف  وخ�سو�سا  الفرن�سية 

اخلربات والربامج املقدمة من كا اجلانبني.

وث��م��ن��ت ال�����س��ف��رية دوم����ا ب���دوره���ا اجل��ه��ود 

توفري  يف  البيت  اآل  جامعة  تبذلها  التي  الكبرية 

وا�ستحداث  للطلبة  املنا�سبة  اجلامعية  البيئة 

توثق  اأن  �سانها  من  والتي  الفريدة  التخ�س�سات 

خال  من  الفرن�سية  اجلامعات  بني  ما  العاقة 

بني  ما  التفاقيات  من  العديد  توقيع  نحو  التوجه 

منوهة  الفرن�سية،  واجلامعات  البيت  اآل  جامعة 

باأنه �سيتم التعاون من اجل تاأهيل وتدريب الأئمة 

خ��ربة  م��ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة  الفرن�سية  امل�����س��اج��د  يف 

اجلامعة من هذا املجال .

الفرن�سي  ال��ث��ق��ايف  امللحق  ال��ل��ق��اء  وح�سر 

فيليب لن وم�سوؤولة التعاون اجلامعي يف ال�سفارة 

الثفايف  املعهد  ومدير  نقوانيه  لزبت  الفرن�سية 

الدرا�سة  وم�سوؤولة  دولب��ورت  �ستيفان  الفرن�سي 

هند  الفرن�سي  ال��ث��ق��ايف  املعهد  يف  فرن�سا  يف 

الدكتور  فرن�سا  خريجي  جمعية  وع�سو  ملكاوي 

ماجد بدر.

بحث رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

الثقايف  امللحق  �سعادة  مع  عرفة 

الدكتور  عمان  �سلطنة  �سفارة  يف 

تعزيز  �سبل  البلو�سي  اإ�سماعيل 

ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي وال��ث��ق��ايف بني 

واملوؤ�س�سات  واجل��ام��ع��ات  اجلامعة 

جمال  يف  عمان  �سلطنة  يف  العلمية 

عقد امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات والأي���ام 

املعار�س  باإقامة  وامل�ساركة  العلمية 

العلمية  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  العلمية 

ا�ستقبال  اإىل  بالإ�سافة  والثقافية، 

العمانيني  الطلبة  م��ن  ج��دي��د  ع��دد 

للدرا�سة يف جامعة اآل البيت.

العاقات  عرفة  الدكتور   وبني 

البلدين  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الأخ���وي���ة 

احلكيمة  القيادة  بف�سل  ال�سقيقني 

الربامج  اإىل  م�سريا  البلدين،  لكا 

مت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  والتخ�س�سات 

املوهبة  برنامج  وخا�سة  ا�ستحداثها 

والإبداع ملواكبة �سوق العمل والتو�سع 

يف ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه وال��درا���س��ات 

ال��ع��ل��ي��ا م���ن خ����ال اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 

وا�سحة، موؤكدا حر�س اجلامعة على 

للطلبة  العلمية  الأج��واء  كافة  توفري 

العمانيني.

 واأ�����س����اد ال���دك���ت���ور ال��ب��ل��و���س��ي 

اإع���داد  يف  البيت  اآل  جامعة  ب���دور 

امل�ستقبل  جيل  من  الواعدة  الغرا�س 

الر�سني  العلمي  البحث  وت�سجيع 

املنا�سبة  العلمية  الأج����واء  وتهيئة 

اأقطار  خمتلف  من  الدار�سني  اأم��ام 

الأردنية  العامل، وما تنعم به اململكة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة م���ن اأم����ن وا���س��ت��ق��رار 

باملنطقة.

خالل لقائه  بال�شفرية الفرن�شية

الفرن�شية اجلامعات  مع  التعاون  اأوج��ه  يبحث  اجلامعة  رئي�س 

بحث ا�شتقبال طلبة جدد من �شلطنة عمان للدرا�شة يف اجلامعة
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بحث رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 

ق�سم اخلدمة  م�سوؤولة  مع  عرفة 

امل��ف��و���س��ي��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 

الزعري(  خميم  )اإدارة  الالجئني 

اأوموندي ومدير خميم  اإيرين  ال�سيدة 

هوفيك  ال�سوريني  لاجئني  الزعري 

اتيمزيان وم�سوؤول العاقات اخلارجية 

والدكتور  جيفن  ال�سيد  املفو�سية  يف 

الفني  التعليم  م�سوؤول  ال�سيخ  عو�س 

وفتح  التعاون  تعزيز  �سبل  املخيم  يف 

واإدارة  الت�سارك ما بني اجلامعة  باب 

يتعلق  فيما  وخا�سة  الزعري  خميم 

الاجئني  للطلبة  التعليمية  بالعملية 

وتاأهيلهم  املخيم  داخ���ل  ال�����س��وري��ني 

جمال  وخا�سة  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

توقيع  واأهمية  املعلومات  تكنولوجيا 

مذكرة تفاهم للعمل بني اجلانبني.

اجلامعة  ان  عرفه  الدكتور   وبني 

ت�سع كافة اإمكانياتها الفنية والتعليمية 

و�ستقوم  ال��زع��ري  خميم  اإدارة  اأم��ام 

فني  فريق  بت�سكيل  م�ستقبًا  اجلامعة 

للعمل  م�سركة  اأر�سية  لو�سع  متهيدًا 

امل�ساريع  اإق��ام��ة  جم���ال  يف  وال��ت��ع��اون 

املخيم  يف  الطلبة  خل��دم��ة  امل�����س��رك��ة 

وتقدمي  والتاأهيل  التدريب  جم��ال  يف 

الدار�سني  الاجئني  للطلبة  اخلدمات 

ب��اجل��ام��ع��ة يف م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

بخدمات  وال�ستعانة  العليا  والدرا�سات 

الفنية  واخلدمات  ال�ست�سارات  مركز 

لعقد  اجل��ام��ع��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 

للطلبة  والتاأهيلية  التدريبية  ال��دورات 

وكوادر اإدارة املخيم.

الوفد ال�سيف عن  من جهته عرب 

اجلامعة  لرئا�سة  وتقديره  �سكره  بالغ 

ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه خدمة 

خميم  يف  الاجئني  ال�سوريني  للطلبة 

اجل��اد  للعمل  وا�ستعدادها  ال��زع��ري 

واملثمر خلدمة املجتمع املحلي. 

اآل  ب��ح��ث رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

�سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  البيت 

ال��دي��ن ع��رف��ة م��ع وف���د هيئة 

الع��ت��م��اد ب��رئ��ا���س��ة الأ���س��ت��اذ 

الدكتور عبد النا�سر اأبو الب�سل 

اجلديدة  التخ�س�سات  اعتماد  �سبل 

الإ�سامية  وامل�سارف  القت�ساد  يف 

تطوير  واآلية  الإ�سامية،  والدرا�سات 

ال���ربام���ج واخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة ذات 

العاقة ، بالإ�سافة اإىل اإمكانية التو�سع 

الدرا�سات  جم��ال  يف  بالتخ�س�سات 

الإ�سامية والإعامية ملواكبة متطلبات 

�سوق العمل املحلي والإقليمي ومبا يعود 

بالنفع على اجلامعة وطلبتها.  الدكتور 

عرفة بني اأن اجلامعة ت�سعى اإىل التنوع 

الفريدة  وال��ربام��ج  التخ�س�سات  يف 

ومتطلبات  معطيات  مع  ين�سجم  ومب��ا 

اإىل  منوها  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ستقبل 

ذلك  على  ب��ن��اء  �ستقوم  اجلامعة  اأن 

ب��ت��ط��وي��ر ك��اف��ة خ��ط��ط��ه��ا وب��راجم��ه��ا 

الب�سل  اأبو  الدكتور  الدرا�سية.  واأ�ساد 

للنهو�س  املبذولة  واجلهود  باجلامعة 

بها ومواكبة كل ما هو جديد يف جمال 

ا�ستحداث املزيد من التخ�س�سات.

بحث التعاون مع املفو�شية ال�شامية لالجئن يف خميم الزعرتي

رئي�س اجلامعة يبحث مع وفد هيئة العتماد �شبل اعتماد التخ�ش�شات اجلديدة
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اآل  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  ب��ح��ث 

�سياء  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البيت 

املعهد  رئي�س  م��ع  ع��رف��ة  ال��دي��ن 

ال��وط��ن��ي ل��ل��غ��ات واحل�������س���ارات 

ال�����س��رق��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

التبادل  فرانك، اإمكانية  مانيول 

والتعاون الثقايف على م�ستوى الطلبة 

ا�ستقبال  واإم��ك��ان��ي��ة  والأ����س���ات���ذة، 

يف  العربية  للغة  الدار�سني  الطلبة 

ف�سل  معهد INALCO لدرا�سة 

اأو  اللغات  مركز  يف  كامل  درا���س��ي 

جامعة  يف  العربية  اللغة  ق�سم  يف 

اللغة  طلبة  . وا�ستقبال  البيت  اآل 

اآل  جامعة  يف  الدار�سني  الفرن�سية 

كامل  درا�سي  ف�سل  لدرا�سة  البيت 

للناطقني  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  يف 

.INALCO بغريها يف معهد

 وبني الدكتور عرفة بان جامعة 

ج��اه��دة  دائ��م��ا  ت�سعى  ال��ب��ي��ت  اآل 

والإقليمي  املحلي  املجتمع  خلدمة 

فاإنها  الر�سالة  هذه  يف  ترقى  ولكي 

دولية  عاقات  لن�سج  دائما  ت�سعى 

مرموقة  وموؤ�س�سات  جامعات  م��ع 

األف  ي�سم  كمعهد INALCO الذي 

العربية  اللغة  تخ�س�س  يف  طالب 

بكالوريو�س،  ال��ث��اث:  ب��راجم��ه  يف 

ماج�صتري ودكتوراة.

الدكتور  الأ�ستاذ  اللقاء  ح�سر 

كلية  عميد  نائب  اخلطيب،  حممد 

وم�����������ن  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

ج��ون  معهد INALCO  الدكتور 

العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  ت���اردي 

ب�ستاين  �سبحي  الدكتور  والأ�ستاذ 

احل��دي��ث  ال��ع��رب��ي  الأدب  اأ���س��ت��اذ 

رئي�س  الدكتور جيل فورلو  والأ�ستاذ 

ق�سم اللغة 

ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 

مع  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

الربامج  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  املدير 

هيو   Rebootkamp  التكنولوجية

بو�سلي وم�سوؤول التعليم يف املفو�سية العليا لاأمم 

ال�سيخ  عو�س  الدكتور  الاجئني  ل�سوؤون  املتحدة 

وهذه  اجلامعة  بني  ما  وال�سراكة  التعاون  اأوج��ه 

التدريبية  املجالت  خمتلف  يف  الدولية  املنظمات 

وال��ت��اأه��ي��ل��ة يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل���ه���ارات 

وال�سوريني    الأردنيني  للطلبة  الفنية  احلا�سوبية 

اللقاءات  ه��ذه  مثل  اأهمية  عرفة  الدكتور  واأك���د 

واملنظمات  واملوؤ�س�سات  وال�سراكة ما بني اجلامعة 

ومبا  والهادفة  امل�سركة  الربامج  لإقامة  الدولية 

اجلامعة  ا�ستعداد  مبينا   ، التعليم  م�سرية  يخدم 

للتعاون والتن�سيق امل�ستمر لتقدمي كل ما يلزم من 

الت�سهيات الازمة لإجناح مثل هذه الربامج .

 وبني الدكتور عرفة اأن اجلامعة حري�سة على 

املجتمعات  خلدمة  املوؤ�س�سات  كافة  مع  التوا�سل 

اجلامعة  م��راف��ق  كافة  توفري  خ��ال  م��ن  املحلية 

يف  تنظيمها  يتم  التي  والربامج  الن�ساطات  لدعم 

املجالت كافة. 

ال�سراكة  ع��ن  م��وج��زا  �سرحا  بو�سلي  وق���دم 

بهدف  واهمتيها  تقدمها  التي  التدريبية  والربامج 

يلبي  وما  التقنية  مهاراتهم  ل�سقل  ال�سباب  متكني 

الثورة  ظل  يف  والعاملية  املحلية  الا�سواق  حاجة 

تقدمي  موا�سلة  تتطلب  والتي  التكنولوجية احلديثة 

هذه ال�سراكة مع اجلامعة لتعود بالنفع على اجلميع.

ال�سراكة  اهمية  على  ال�سيخ  الدكتور  واك��د 

ل�سوؤون  املتحدة  لامم  ال�سامية  املفو�سية  بني  ما 

غري  ال�سراكات  ه��ذه  ومثل  واجلامعة  الاجئني 

الربحية ليجاد فر�س علمية وعملية ت�ساعد على 

الندماج بني الطلبة من خمتلف اجلن�سيات.

ب��ح��ث ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف ب���ن اجل��ام��ع��ة وامل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي

ف��رن�����ش��ا يف  ال�������ش���رق���ي���ة  واحل�����������ش�����ارات  ل���ل���غ���ات   

رئي�س اجلامعة يلتقي املدير التنفيذي ل�شركة تطوير الربامج 

التنكولوجية وم�شوؤول التعليم يف املفو�شية ال�شامية لالجئن
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ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل 

�سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  البيت 

جامعة  من  بوفد  عرفة  الدين 

اأوت�������ارا امل��ال��ي��زي��ة ب��رئ��ا���س��ة 

الأ�ستاذ  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد 

ال��دك��ت��ور زي���ن الأم�����ني اأي���وب 

الأك��ادمي��ي  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  لبحث 

جمالت  يف  اجلانبني  بني  والثقايف 

هيئة  اأع�ساء  بني  ال��زي��ارات  تبادل 

التدري�س، اإ�سافة اإىل تبادل الطلبة 

امل�سركة،  العلمية  الأبحاث  واإجراء 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ولتمكني 

العلمية  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  من 

والندوات وور�س العمل وغريها من 

الن�ساطات امل�سركة بني اجلانبني.

اإىل  ع��رف��ه  ال��دك��ت��ور    وتطرق 

وتطلعاتها،  اجلامعة  واأهداف  ن�ساأة 

ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريًا 

اجلامعات  مع  عاقتها  توثيق  اإىل 

ال��ت��ع��اون فيما  امل��ال��ي��زي��ة لإجن����اح 

اإر�سال  خال  من  م�ستقبًا  بينهما 

اإىل  املاليزيني  الطلبة  م��ن  امل��زي��د 

اجلامعة لتعلم اللغة العربية. 

 الدكتور زين الأمني اأيوب ثمن 

ب����دوره اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية امل��ب��ذول��ة 

وامل�ستوى  البيت  اآل  جامعة  قبل  من 

ومتيزها  اإليه  و�سلت  الذي  املتقدم 

الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

والتخ�س�سات  والبحثية  والتعليمية 

تطرحها،  التي  وال��ربام��ج  الفريدة 

اأوت����ارا  ج��ام��ع��ة  ن�����س��اأة  م�ستعر�سًا 

وال��ت��خ�����س�����س��ات وال���ربام���ج ال��ت��ي 

تقدمها، وتطلعاتها امل�ستقبلية.

الدكتور  قدم  ذاته  ال�سياق  ويف 

تعريفية  حم��ا���س��رة  الأم�����ني  زي���ن 

للطلبة  املاليزية  اأوت��ارا  جامعة  عن 

التخ�س�سات  فيها  بني  اخلريجني 

التي  واملزايا  واخلدمات  والكليات 

ت��وف��ره��ا اجل��ام��ع��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

وخا�سة  للطلبة  اجلامعية  الر�سوم 

يف جمال الدرا�سات الإ�سامية. 

املاليزية اأوت�����ارا  ج��ام��ع��ة  م��ن  وف���د  يلتقي  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة  اأكد 

اجلامعة  اأن  عرفة،  الدين  �سياء  الدكتور 

كافة  ب��ني  م��ا  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  على  حري�سة 

والربامج  الن�ساطات  ودعم  الوطنية،  املوؤ�س�سات 

اجلامعة  مرافق  من  وال�ستفادة  تنظمها،  التي 

لإجناح الفعاليات التي تخدم املجتمعات املحلية.

واأ�����س����اف خ����ال ل��ق��ائ��ه ب���وف���د م���ن ن��ق��اب��ة 

رئي�س  �سم  املفرق،  فرع  الأردنيني  اجليولوجيني 

ال��ف��رع امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى اخل���ال���دي والأع�����س��اء 

املهند�س احمد العمو�س واملهند�س قا�سم امل�ساعيد 

النقابات  ما بني هذه  الت�سبيك  م�ستمرون يف  اإننا 

على  الفائدة  حتقيق  لغايات  واجلامعات  املهنية 

اجلميع.

اجلامعة  اأن  اإىل  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   واأ����س���ار 

امل��وؤمت��رات  اإق��ام��ة  وت�سجيع  دع���م  يف  م�ستمرة 

جمايل  يف  املتعلقة  وخ�سو�سا  العلمية  واللقاءات 

اإىل  اإ�سافة  النقابة،  مع  بالتعاون  والبيئية  املياه 

التدريبية  ال���دورات  لتنظيم  اجلامعة  ا�ستعداد 

والتاأهيلية املطلوبة للعاملني يف مثل هذه املجالت 

اأهمية حتقيق ال�سراكة ما بني  املهمة، منوها اإىل 

لتنفيذ  والنقابة  وامل�سانع  واملوؤ�س�سات  اجلامعة 

امل�ساريع امل�سركة.

 وثمن رئي�س الفرع املهند�س مو�سى اخلالدي 

جهود جامعة اآل البيت وتعاونها امل�ستمر مع النقابة 

واملوؤمترات  واللقاءات  الن�ساطات  اإقامة  اجل  من 

العلمية الهادفة خلدمة الأع�ساء واملجتمع املحلي 

وخ�سو�سا يف جمال دعم امل�ساريع املائية والبيئية.

رئي�س اجلامعة يلتقي وفد نقابة اجليولوجين الأردنين فرع املفرق
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الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأكد 

اجلامعة  اأن  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

ا�ستثناء  دون  اجلميع  م��ع  الن��ف��ت��اح  يف  م�ستمرة 

تقدمي  خال  من  املحلية  املجتمعات  كافة  خلدمة 

وامل�ساريع  الربامج  لتنفيذ  الدعم  يلزم من  ما  كل 

املجتمعية �سواء داخل حمافظة املفرق اأو خارجها .

واأ�ساف الدكتور عرفة خال لقائه بوفد من 

على  حري�سة  اجلامعة  اأن  ال�سام  �سيدة  جلنة 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات الوطنية والهيئات التطوعية 

واخلريية كافة خلدمة الفئات امل�ستهدفة ، منوها 

باأن اجلامعة تقدم مرافقها والإمكانات واخلربات 

وخ�سو�سا  املركز  فعاليات  لإجناح  كافة  املتوفرة 

لهم  اجلامعة  ت��ويل  ال��ذي��ن  املعاقني  الأ�سخا�س 

الرعاية والهتمام.

الحتياجات  ذوي  اأن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

بد  ول   ، خمتلفة  اإبداعية  طاقات  لديهم  اخلا�سة 

من موا�سلة دجمهم مع املجتمع املحلي واإ�سراكهم 

ت�سهم  اأن  �سانها  من  التي  والأن�سطة  الربامج  يف 

الوطن وموا�سلة م�سرية  يف تعزيز دورهم خلدمة 

العطاء والبناء .

 واأ�سار الدكتور عرفة اإىل اأن اجلامعة �ستويل 

مثل هذه الهيئات التطوعية كل الدعم للتمكن من 

الفئات  ه��ذه  خدمة  جت��اه  ال��ازم  بدورها  القيام 

الربامج  لإقامة  التعاون  جميعًا  منا  تتطلب  والتي 

حت�سني  ل�سمان  املتخ�س�سة  والور�سات  التوعوية 

واقع اخلدمات املقدمة لهم .

�سهم  ال�����س��ام  ���س��ي��دة  م��رك��ز  جل��ن��ة   رئي�س 

البيت  اآل  جامعة  بدور  جانبه  من  اأ�ساد  املدانات 

واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  املقدمة  املبادرات  لدعم 

وال���دورات  ال��ور���س��ات  اإق��ام��ة  الوطنية م��ن خ��ال 

املعاقني  الأ�سخا�س  وتدريب  لتاأهيل  املتخ�س�سة 

بان  مو�سحا   ، العاقة  ذات  املجالت  خمتلف  يف 

املركز حري�س على التن�سيق والتعاون مع اجلامعة 

لتنفيذ امل�ساريع املجتمعية والتي ي�سعى املركز اإىل 

حتقيقها م�ستقبا .

املركز  ون�ساأة  اأه���داف  امل��دان��ات  وا�ستعر�س 

وجم��الت  بها  يقوم  التي  وامل�ساريع  واخل��دم��ات 

ينظمها  ال��ت��ي  وال��ن�����س��اط��ات  وال���ربام���ج  ال��ع��م��ل 

لاأ�سخا�س املعاقني .

ال�سام  �سيدة  جلنة  من�سق  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

من  وع��دد  نامو�س  اأب��و  غالب  املفرق  حمافظة  يف 

اأع�ساء اللجنة.

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البيت  اآل 

رئي�سة  عرفة  ال��دي��ن  �سياء 

الأكادمييات  رابطة  جمعية 

الدكتورة  الأ�ستاذة  الأردنيات 

لبنى عكرو�س واأع�ساء الهيئة 

خال  للرابطة، ومت  الإداري���ة 

بني  ما  التعاون  اأوج��ه  بحث  اللقاء 

اجلامعة والرابطة.

واأكد الدكتور عرفة اأن اجلامعة 

والتن�سيق  التوا�سل  على  حري�سة 

والهيئات  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع 

العمل  كافة من اجل خدمة م�سرية 

امل�سرك واإقامة الأن�سطة والربامج 

على  بالفائدة  يعود  ومب��ا  الهادفة 

اجلامعة واملجتمع واملوؤ�س�سات كافة.

باأعمال  عرفة  الدكتور   واأ�ساد 

بالأكادمييات  املتخ�س�سة  الرابطة 

الأردنيات والتي تعد اإ�سارة وا�سحة 

نحو الدور الذي تقوم بها املراأة يف 

املجالت كافة وخ�سو�سا يف جمال 

وا�ستعر�ست  اجل��ام��ع��ي.  التعليم 

واأه��داف  ن�ساأة  عكرو�س  الدكتورة 

واخل��دم��ات  والن�ساطات  الرابطة 

ال��ع�����س��وات،  اإىل  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

مو�سحة اأن الرابطة ت�سم جمموعة 

م��ن الأك��ادمي��ي��ات الأردن���ي���ات من 

م�ستوى مهني مرموق با�ستطاعتهن 

املطلوب  والتطوير  التغيري  اح��دث 

ومب����ا ي��خ��دم امل��ج��ت��م��ع وق�����س��اي��اه 

اإ�سافة  العلمي،  بالبحث  والرتقاء 

ورائ�����دات  ري���ادي���ات  ت��اأه��ي��ل  اإىل 

و�سانعات قرار يخدمن موؤ�س�ساتهن 

الأكادميية، م�صيدة بدور جامعة اآل 

الرابطة  ه��ذه  مثل  لدعمها  البيت 

لتحقق اأهدافها على ار�س الواقع.

كلية  ع��م��ي��دة  ال��ل��ق��اء   ح�سر 

بي�سون  مي�ساء  الدكتورة  القانون 

بنت  �سلمى  الأم���رية  كلية  وعميدة 

هدى  الدكتور  للتمري�س  اهلل  عبد 

غرايبة. 

ال��راب��ط��ة  رئ��ي�����س��ة  اأن  ي��ذك��ر 

والأع�����س��اء ق��د ال��ت��ق��ي��ا ب��ع��دد من 

للتعريف  اجلامعة  يف  الأكادمييات 

ب����اأه����داف وغ����اي����ات ون�����س��اط��ات 

الرابطة.

ال�����ش��الم ���ش��ي��دة  م��رك��ز  جل��ن��ة  وف���د  يلتقي  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

الأردنيات الأكادمييات  رابطة  جمعية  رئي�شة  يلتقي  اجلامعة  رئي�س 

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف
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ب���ح���ث رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البيت  اآل 

مدير  مع  عرفة  الدين  �سياء 

والتعليم  ال��رب��ي��ة  م��دي��ري��ة 

العميد  الع�سكرية  والثقافة 

عدنان اأحمد الرقاد �سبل تعزيز 

التعاون بني اجلانبني يف جمال قبول 

الطلبة وخا�سة اأبناء القوات امل�سلحة 

اخلا�سة،  ال��ظ��روف  ذات  واملناطق 

الازمة  الت�سهيات  كافة  وت��ق��دمي 

لهم. 

واأكد الدكتور عرفة باأن اجلامعة 

والتفرد  والتميز  التنوع  اإىل  ت�سعى 

باأن  مبينا  تخ�س�سات جديدة،  وفتح 

ا�ستكمال فتح تخ�س�س علوم الطريان 

يف  امللكي  اجل��و  �ساح  م��ع  بالتعاون 

رافدا  و�سيكون  النهائية،  الإج��راءات 

للجامعة وللوطن واملنطقة، بالإ�سافة 

وامل��اح��ة  امل��راق��ب��ة  تخ�س�س  اإىل 

اجلوية، موؤكدا باأن هذه الربامج توؤكد 

واليجابية  احلقيقية  ال�سراكة  على 

وامل��وؤ���س�����س��ات،  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع 

خدمة  يف  اجل��م��ي��ع  �سركاء  ل��ي��ك��ون 

العميد  وامل��ن��ط��ق��ة.  واأ����س���اد  ال��وط��ن 

الرقاد باجلامعة وخططها وبراجمها 

التقدم  للجامعة  متمنيا  اجل��دي��دة 

والزده�������ار ك��ون��ه��ا م���ن اجل��ام��ع��ات 

ال���رائ���دة وت�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة 

املتميزة لأبناء الوطن والأمة العربية 

والإ�سامية.

ال  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س   بحث 

�سياء  الدكتور  ال�ستاذ  البيت 

جامعة  رئي�س  مع  عرفة  الدين 

امل���ري���ا ال���س��ب��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور 

توري بالند   ريفث  رود  كارميلو 

اأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ا بني 

اجل��ام��ع��ت��ني يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

العلمية

مثل  اهمية  عرفة  الدكتور  واأك��د 

ما  العلمية  واللقاءات  الزيارات  هذه 

والإ�سبانية  الأردن��ي��ة  اجلامعات  بني 

التعلمية  اخل���ربات  م��ن  لا�ستفادة 

تلك  من  الإ�ستفادة  اإمكانية  وبيان 

العمل  ب��ه��دف دمي��وم��ة  اجل��ام��ع��ات 

البيت  ال  جامعة  ب��ني  م��ا  امل�����س��رك 

واجلامعات ال�سبانية لتعود بالفائدة 

على اجلانبني يف املجالت كافة .

وخ���ال ال���زي���ارة ق���ام ال��دك��ت��ور 

مرافق  على  ميدانية  بجولة  ع��رف��ة 

الكليات  على  خالها  اطلع  اجلامعة 

تقوم  التي  والتخ�س�سات  والق�سام 

بتدري�سها اجلامعة .

توقيع  مت  ال��زي��ارة  هام�س  وعلى 

اتفاقية تعاون م�سرك ما بني جامعة 

ال�سبانية  املريا  وجامعة  البيت  ال 

يف  وذلك  الطلبة  تبادل  على  تركزت 

بداية الف�سل الدرا�سي الثاين املقبل.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

فون  الدولية  للعالقات  املريا  جامعة 

ث��ال��ث وم��دي��رة ال��روي��ج ال���دويل يف 

اجلامعة .

الدكتور  ق��ام  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

ملقا  ج��ام��ع��ة  اىل  ب���زي���ارة  ع���رف���ة 

مب�ساعد  خالها  التقى  ال�سبانية 

والعالقات  رئي�س اجلامعة لالت�صال 

ال��دول��ي��ة ب��ي��درو ف��ار���س وم�����س��وؤول��ة 

ال��دويل  والتعاون  الدولية  العاقات 

مارغريتا ديلقادو مت خالها التباحث 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق  يف جم�����الت 

مبختلف املجالت العلمية

جولته  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وت��اب��ع 

امليدانية اىل جامعة اوتونوما والتقى 

برئي�سها الدكتور خو�سيه ماريا �سانف 

ومديرة العالقات الدولية يف اجلامعة 

ق�سم  ورئي�س  جاتون  ديلقادو  مايتلدا 

ال���درا����س���ات ال��ع��رب��ي��ة وال���س��ام��ي��ة 

بريا  ثالث فرنانديث  وال�صرقية جون 

اوجه  كافة  مناق�سة  اللقاء  خال  مت 

التعاون مل بني اجلانبني يف خمتلف 

املجالت العلمية .

ق�سم  رئي�س  اجلولة  يف  وراف��ق��ه 

الآداب  ك��ل��ي��ة  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ل��غ��ات 

وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور علي 

عويدات  

د. عرفة: اإن�شاء كلية لعلوم الطريان وفتح تخ�ش�س علوم الطريان وتخ�ش�س املراقبة واملالحة اجلوية خلدمة القوات امل�شلحة

رئي�س اجلامعة يبحث اوجه التعاون العلمي والكادميي وتبادل الطلبة بن اجلامعة و اجلامعات ال�شبانية

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف
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اجلامعة  رئي�س  نائب  التقى 

واملجتمع  ال���س��ت��ث��م��ار  ل�����س��وؤون 

�سامل  الدكتور  الأ�ستاذ  املحلي 

العون امل�ستثمر يف القطاع الطبي 

والوفد  الك�سواين  ح�سني  الدكتور 

»اإن  العون  الدكتور  وقال   . له  املرافق 

تذليل  اإىل  ت�سعى  البيت  اآل  جامعة 

ال�ستثمار  تعيق  التي  العقبات  كافة 

نحو  لانطاق  الجت���اه  بهذا  وت��دف��ع 

الي��ج��اب��ي��ة م���ن اأج����ل ت��وف��ري ف��ر���س 

مبان  توفر  مبينا  اأك���رث«.  ا�ستثمارية 

كلية  لإن�����س��اء  اجل��ام��ع��ة  ج��اه��زة يف 

ط���ب، ك��م��ا مت��ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة م��ي��زة 

مهمة وهي وقوعها على مفرق طرق 

الطبي  امل�سروع  دويل مما يدعم هذا 

احليوي ويعمل على تفعيل ال�سراكة ما 

بني اجلامعة واملجتمع املحلي لتحقيق 

تعليمية  بنية  واإيجاد  املتبادل  الإث��راء 

متميزة .

اأهمية  العون  الدكتور    واأو�سح 

لفتح  اجل��ام��ع��ة  يف  ط��ب  كلية  وج���ود 

امل���ج���ال اأم������ام ال��ط��ل��ب��ة الأردن���ي���ني 

يوفر  مما  درا�ستهم  ملتابعة  املتفوقني 

واأول��ي��اء  الطلبة  على  وامل���ال  اجل��ه��د 

اأمورهم .

الدور  اإىل  العون  الدكتور   واأ�سار 

هذه  مثل  وج��ود  �سيلعبه  ال��ذي  الكبري 

يف  احل��ا���س��ل  العجز  الكلية  لتقليل 

مايل  وف��ر  وحتقيق  اجلامعة  م��وازن��ة 

لأبناء  عمل  فر�س  وتوفري  م�ستقبًا 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ورف��د 

قادرة  طبية  بكوادر  املحيط  املجتمع 

على خدمة جمتمعها .

من جانبه اأكد الدكتور الك�سواين 

يف  لا�ستثمار  املبدئي  الت��ف��اق  ب��ان 

لكا  بالفائدة  �سيعود  امل�سروع  ه��ذا 

ال���س��ت��ث��م��ار يف  اأن  اجل��ان��ب��ني ح��ي��ث 

املجتمعات  ي��خ��دم  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 

امل��ادي  العناء  م��ن  ويخفف  املحيطة 

وال��ن��ف�����س��ي ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة الأردن���ي���ني 

ن�سعى  حيث  اخل���ارج،  يف  ال��دار���س��ني 

متطلعني  ع�سرية،  ط��ب  كلية  لبناء 

يف  �سابقة  جتارب  من  ال�ستفادة  اإىل 

اللقاء  .  وح�سر  الأخ��رى  اجلامعات 

الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

اأب��و  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  العلمية 

لل�سوؤون  رئي�س اجلامعة  ونائب  غنيمة 

الإداري�����ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

الأ�ستاذ  العلوم  كلية  الدروبي وعميد 

الدكتور يا�سني ال�سعود .

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

�سابط  م��ع  ع��رف��ة  ال��دي��ن  �سياء  ال��دك��ت��ور 

ف��اروق��ة  ���س��ارة  ت�سيفيننج  م��ن��ح  ب��رن��ام��ج 

من  �ستان�سربي  ديفيد  الثاين  وال�سكرتري 

بني  ما  التعاون  اأوجه  الربيطانية  ال�سفارة 

اجلامعة وبرنامج منح ت�سيفيننج.

اأن  اأو���س��ح  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة   رئي�س 

تخ�س�سات  با�ستحداث  بتفردها  تتميز  اجلامعة 

جديدة على م�ستوى املنطقة والإقليم منها تخ�س�س 

اإ�سافة اإىل ا�ستحداث كلية علوم  الطاقة املتجددة، 

على  ال��ف��ري��دة  التخ�س�سات  م��ن  وع��دد  ال��ط��ريان 

امل�صتوى املحلي واخلارجي.

 واأ�سار الدكتور عرفة اإىل اأن اجلامعة حري�سة 

الركيز  خال  من  املرحلة  متطلبات  مواكبة  على 

للمتميزين  البتعاث  باب  وفتح  التعليم  جودة  على 

خلدمة اأبناء املجتمعات املحلية يف حمافظة املفرق 

التي حتتاج للعديد من هذه التخ�س�سات، مو�سحا 

اأن اجلامعة تتوفر فيها كافة مقومات جناح امل�ساريع 

باإن�ساء  توجها  هناك  اأن  وخ�سو�سا  ال�ستثمارية 

من  وال��ذي  اجلامعة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروع 

�سانه اأن ي�سهم يف خدمة التنمية يف املنطقة .

 

واأ�ساف الدكتور عرفة اأن اجلامعة تعتمد على 

خططها  تنفيذ  يف  وحاكمية وا�سحة  اإ�سراجتية 

اأ�سا�س  على  مبنية  روؤية  وفق  وم�ساريعها  وبراجمها 

الت�ساركية يف العمل لتطوير م�سرية التعليم .

وثمنت فاروقة اجلهود املبذولة من قبل جامعة 

اآل البيت لتعزيز مثل هذا التعاون املثمر من خال 

التعليمية وخ�سو�سا  اأمكن من اخلدمات  تقدمي ما 

يف جمال البتعاث يف عدد من التخ�س�سات وذلك 

بني  م��ا  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  دمي��وم��ة  على  حر�سا 

اجلامعة ومبا يخدم م�سرية التعليم بني اجلانبني.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  اللقاء   وح�سر 

اأبو  الدكتور علي  والأ�ستاذ  الدكتور حممد اخلايلة 

غنيمة والأ�ستاذ الدكتور �سامل العون.

الطبي امل��ج��ال  يف  م�شتثمرًا  يلتقي  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

رئي�س اجلامعة يبحث اأوجه التعاون لتاأمن منح ت�شيفيننج يف بريطانيا

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف
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من اأخبار اجلامعة

اجلامعة طلبة  من  ال�شيفي  الف���شل  ع�ش�����ر  الث�������������������������امن  الف�������وج  تخرج  حفل  يرعى  اجلامعة  رئي�س 

ال��ب��ي��ت  اآل  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س  رع�����ى 

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ي��اء ال��دي��ن عرفة 

الف�سل  ع�سر  الثامن  تخريج  الفوج  حفل 

ال�سيفي من طلبة اجلامعة والبالغ عددهم 

كليات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  700ط���ال���ب 

�سالح  ميدان  يف  وذل��ك  اجلامعة،  ومعاهد 

الدين الأيوبي.

���ه مل��ن دواع��ي  وق��ال ال��دك��ت��ور ع��رف��ة: “ اإنَّ

البيت  اآل  جامعُة  حتتفَي  اأن  والب�سرى  الفرحِة 

الأع���زاء  طلبتنا  م��ن  الكوكبِة  ه��ذه  بتخريِج 

نهلوا  اأن  بعد  ع�سر،  الثامِن  ال��ف��وِج  خريجي 

العلمّية، وتزودوا باخلرباِت  من موائِد املعرفِة 

واملهاراِت التي ُتوؤهلهم حلياٍة عملّيٍة �سيدخلون 

ُنفو�َسهم  يغمراُن  والثقُة  والإمي���اُن  ميادَينها، 

اإجناُزُه  ُل منهم  ُيوؤمَّ واأجن��زوا، ومبا  مبا حققوا 

تزامَن  اإىل  الأيام”. لفتا  قابِل  يف  وحتقيُقُه 

اجلامعُة  ب��اإمت��ام  ال��ف��وِج  ه��ذا  تخريِج  اكتماُل 

من  بالعديِد  مكللة م�سريُتها  الع�سرين،  عامها 

الإجنازاِت والعطاءاِت التي تن�ساُف اإىل ر�سيِد 

الإجنازاِت الوطنيِة التي يحقُّ لكلِّ الأُردنيني اأن 

ُيفاخروا بها يف ظلِّ القيادِة احلكيمِة التي ُيدير 

الها�سميِة  اجلالِة  �ساحُب  اقتداٍر  بكلِّ  َتها  دفَّ

ُه  واأع���زَّ اهلُل  حفظُه  ال��ث��اين  اهلل  عبِد  امل��ل��ِك 

واأيده.

 واأو�سح الدكتور عرفة اأن اجلامعِة اأ�سافت 

جديدٍة  اإجن��ازاٍت  املن�سرِم  الدرا�سي  العاِم  يف 

وكان  ب��الإجن��ازات،  الغني  الر�سيِد  ذلكم  اإىل 

على  نوعيٍة  برامَج  ا�ستحداُث  ذلك  راأ���ِس  على 

والدكتوراه،  واملاج�ستري  البكالوريو�س  م�ستوى 

ف�سًا عن حتقِق كثرٍي من الإجن��ازاِت املبهجة، 

الأو�ساِط  يف  طيبًة  �ُسمعًة  اجلامعَة  اأك�سَب  مما 

اإىل  ال�سعادَة  واأدخ���ل  والج��ت��م��اع��ّي��ة،  العلمّيِة 

ُنُفو�ِس طلبتها والعاملنَي فيها. مبينا باإنَّ م�سريَة 

الإجناِز والعطاء لن ترتَد اأو تتوانى، بل �ستتدفُق 

وُخطٍط  روؤًى جديدٍة  ووفَق  القادمة،  املرحلِة  يف 

�ست�سهُد  اجلامعة  وان  للتنفيذ،  قابلٍة  عمليٍة 

وهياِكلها  بنيِتها  تطويُر  �ساأنها  م��ن  ت��غ��رّياٍت 

ل��وٍن  حتقيِق  اأج���ِل  م��ن  وخمرجاِتها  وب��راجِم��ه��ا 

والرقي  النوعيِة  امل�ستدامِة واجلودِة  التنميِة  من 

مب�ستوى اجلامعِة وطلبتها والعاملنَي فيها.

 ووج���ه���ة ال���دك���ت���ور ع���رف���ة ر����س���ال���َة ُح���بٍّ 

وع��رف��اٍن  خال�سٍ  ُن��ب��ٍل  وم�ساعَر  ووف�����اٍء وولء، 

الثاين  اهلل  عبِد  امللِك  جالِة  املعلِم  القائِد  اإىل 

يف  واملعرفِة  والعلِم  للوطِن  مبا  حتقَق  م،  املعظَّ

عهِدِه امليمون.

اأع�ساَء  اإىل  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  اأزج���ى   كما 

وا�سفا  تقديٍر وعرفان،  ر�سالَة  التدري�س،  هيئِة 

َعتمَة  اأن��ارت  التي  الو�ساءَة  اإياهم  بالقناديَل 

ال��ل��ي��ل، واجل�����س��وَر الأم��ي��ن��َة ال��ت��ي ع���رَب عليها 

اأزجى  كما  اجلامعة.  خريجي  من  الفوُج  هذا 

اخلريجني  للطلبة  واع���ت���زاز،  م����ودٍة  ر���س��ال��َة 

الدرا�سة  �سني  خال  رائعًا  كانوا  مثاًل  الذين 
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اجلامعة طلبة  من  ال�شيفي  الف���شل  ع�ش�����ر  الث�������������������������امن  الف�������وج  تخرج  حفل  يرعى  اجلامعة  رئي�س 

لهم  داعيا  اجلامعة،  رح��اِب  يف  ق�سوها  التي 

واملعرفِة  العميِق  بالإمياِن  م�سلحنَي  لانطاق 

ال�ساحلة،  واملواطنِة  الواعي  واللتزاِم  الثمينِة 

خرٍي  و�سواعَد  لوطنهم،  اأوفياَء  ُجنودًا  ليكونوا 

لأهاليهم.

لأولياء  وامتنان،  �سكٍر  بر�سالَة  اأزجى   كما 

ونفي�ٍس  غ��اٍل  ُك��لَّ  ب��ذل��وا  الطلبة  الذين  اأم���ور 

للم�ستقبِل  وتهيئتهم  اأبنائهم  اإع��داِد  �سبيِل  يف 

امل�ساء  يف  لهم  ليعودوا  وانتظارهم  ال��واع��د، 

العتيقِة  ال��ب��واب��اِت  م��داخ��ِل  عند  اجلامعة  من 

على  زرعهم  ا�ستوى  واليوم  املنازل،  و�ُسرفاِت 

لهم يف  مباركا  مو�سُم احل�ساد،  وحاَن  �ُسوقه، 

فلذاِت اأكبادهم.

م�سريتها  ت��وا���س��ل  اجل��ام��ع��ة  ب���اأن  مبينا 

اليوم  والأمة وحتتفل  الوطن  اخلرية يف خدمة 

بتخريج كوكبة جديدة من فر�سان الغد يحملون 

الأمانة لرفعة الوطن وخدمته.

اجلامعة  رئي�س  ق��ام  احل��ف��ل  نهاية   ويف 

ال���دك���ت���ور ع���رف���ة ب��ت��وزي��ع ال�������س���ه���ادات على 

اخلريجني.

من اأخبار اجلامعة
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 اأكد رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

�ستبقى  اجل��ام��ع��َة  اأنَّ  ع��رف��ة 

مركزًا لالإ�سعاِع والعطاِء العلميِّ 

ومن  الأردِن  من  الطلبة  لينهَل 

والإ�سالميِة  العربيِة  ال���دوِل 

على  مفيدًة  علومًا  وال�سديقِة 

اأي����دي ن��خ��ٍب ع��ل��م��ي��ٍة م��درب��ٍة 

ليكونوا قادرين على الإجناز.

واأ���س��اف خ��ال رع��اي��ت��ه حفل 

تخريج الطلبة الأجانب يف امتحان 

ال���ك���ف���اءة وال������ذي ن��ظ��م��ه م��رك��ز 

الأردن  اأن  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ل��غ��ات 

الفّذِة  القيادِة  بالآمُن بف�سِل  ينعم 

اَلِة امْلُْلِك َعْبِد  اِحِب اجْلَ حل�سرِة �سَ

ِم  امْلَُعَظّ �َسنْيِ  احْلُ اْب��ِن  ��ايِن  اْل��َثّ اهلْلَّ 

ب�سيوِفها  وت�����س��ع��ُد   ، اهلْلَّ َح��ِف��َظ��ه 

لتلقي  ال���ع���امِل  دوِل  خم��ت��ل��ِف  م��ن 

اجلامعُة  اأن  مبينا  واملعرف،  العلَم 

من  فيها  ال��دار���س��ني  الطلبَة  ت�سُع 

يف  وال�����س��دي��ق��ِة  ال�سقيقِة  ال����دوِل 

البيئَة  لهم  وُتوفُر  اأولوياِتها؛  �ُسّلِم 

على  هم  لتحفزَّ املُثلى  اجلامعيَة 

الإبداِع والتَّميِز.

اأن  اإىل  عرفة  الدكتور   واأ�سار 

اأُ�سرَة اجلامعِة اأع�ساَء هيئِة تدري�ٍس 

الطلبة  بجهود  يفتخروَن  وعاملنَي 

اللغِة  لتعّلِم  امل��ب��ذول��ِة  امل��ال��ي��زي��ني 

داعيا  الكرمِي،  القراآِن  لغِة  العربيِة 

اللغِة  هذه  من  لا�ستزادِة  اجلميع 

حت�سيِلها،  يف  رِب  وال�سَّ وامل��ث��اب��رِة 

يعترب حجر  العربيَة  اللغَة  تعلم  لن 

الأ�سا�س  يف ن�سَر العلوِم الإ�ساميِة 

ال��ن��ا���ِس،  ب��ني  ال�سرعيِة  وال��ث��ق��اف��ِة 

وفهَم الإ�ساِم قائٌم على فهِم اللغِة 

اللغِة  تعلِم  اأن  اإىل  منوها  العربيِة، 

العربيِة ل يقت�سُر اأثُرُه على املتعلِم 

داعيا  ح��وَل��ه.  م��ن  ب��ل على  ف��ق��ط، 

الطلبَة اأن يكونوا �سفراَء جامعِة اآِل 

ما  بنقِل  ويقوموا  بلدهم،  البيِت يف 

تعلموه اإىل اأهِلهم ووطِنهم، فينالوا 

الأجَر، ويكونوا �سببا يف ن�سِر اخلرِي 

بني النا�س.

املاليزي  ال�سفرِي   �سعادة 

ثمن  جعفر  بن  زك��ري  عمان  يف 

التي  امل��ث��م��رة  اجل��ه��ود  جانبه  م��ن 

وجميع  اجلامعة  رئا�سة  بها  تقوم 

ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا م���ن اج���ل ت��ق��دمي 

اخلدمة التعليمية للطلبة املاليزيني 

الدار�سني يف اجلامعة وغريهم من 

اأن  اإىل  م�سريا   ، الأج��ان��ب  الطلبة 

الطلبة  م��ن  الكوكبة  ه��ذه  تخريج 

تعليم  نحو  حقيقية  انطاقة  يعترب 

العربية  ال��ل��غ��ة  الأج���ان���ب  ال��ط��ل��ب��ة 

ال��ك��رمي  ال���ق���ران  لتعليم  وب���داي���ة 

جامعة  اأن  ال�سفري  وعلومه.   وبني 

اأن��ظ��ار  حم��ط  اأ�سبحت  البيت  اآل 

لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف  العامل 

الناطقني بها وهذا ما يجعلنا نوجه 

اجلامعة  ب��ه��ذه  ل��ل��درا���س��ة  الطلبة 

تقدم  اأن  ا�ستطاعت  والتي  املميزة 

ال��ك��ث��ري م���ن اخل�����ربات وال��ف��ائ��دة 

اإك�����س��اب  يف  ي�سهم  مم��ا  ال��ازم��ة 

املعرفة والعلم للطلبة الأجانب كافة 

وخ�سو�سا الطلبة املاليزيني.

 م��دي��ر م��رك��ز ال��ل��غ��ات يف 

مقابلة  كمال  الدكتور  اجلامعة 

ا�ستعر�س من جانبه ابرز الن�سطات 

يقدمها  التي  وامل��ه��ارات  وال��ربام��ج 

الدار�سني  الأجانب  للطلبة  املركز 

هذه  اأن  اإىل  م�سريا  اجلامعة،  يف 

ال��ك��وك��ب��ة م���ن اخل��ري��ج��ني ج���اءت 

ثمرة اجلهود التي يقوم بها املركز 

امل��ه��ارات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  ملوا�سلة 

التدري�سية والعملية والعلمية للطلبة 

الأجانب.

اأن  ال���دك���ت���ور م��ق��اب��ل��ة   وب����ني 

جمال  يف  نوعية  نقلة  حقق  املركز 

ا���س��ت��ح��داث ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج 

يف  احلديثة  والأ���س��ال��ي��ب  امل��ت��ط��ورة 

ال��ت��دري�����س م��ن خ��ال ت��وف��ري كافة 

املخ�س�سة  وامل��خ��ت��ربات  الأج��ه��زة 

لهذه الغاية.

األ��ق��اه��ا  اخل��ري��ج��ني  كلمة 

ال��ه��ادي غ��زايل  ال��ط��ال��ب عبد 

وتقديره  �سكره  خالها  من  وج��ه 

على  البيت  اآل  جامعة  اأ�سرة  اإىل 

م��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود مم��ي��زة يف 

اخل��دم��ات  واق����ع  حت�����س��ني  �سبيل 

�ساهمت  وال��ت��ي  للطلبة  امل��ق��دم��ة 

تعليم  يف  مثمرة  نتائج  حتقيق  يف 

بال�سكل  واإتقانها  العربية  اللغة 

اإىل الربامج  ال�سحيح، بالإ�سافة 

للطلبة  الأخ������رى  وال��ن�����س��اط��ات 

الأجانب.

ال����ذي  احل���ف���ل  خ���ت���ام   ويف 

الثقايف  امل��ل��ح��ق  ���س��ع��ادة  ح�����س��ره 

بعمان  امل��ال��ي��زي��ة  ال�����س��ف��ارة  يف 

عبد  ب��ن  ازي���دان  حممد  الدكتور 

الكليات  عمداء  من  وعدد  اجلبار 

والطلبة قام الدكتور عرفة بتوزيع 

ال�سهادات على اخلريجني.  

خالل رعايته حفل تخريج الطلبة الأجانب يف اجلامعة

يف  الأ�����ش����ا�����س  ح���ج���ر  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة   : ع���رف���ة  د.   

ن�����ش��ر ال���ع���ل���وم الإ����ش���الم���ي���ة وال���ث���ق���اف���ة ب����ن ال��ن��ا���س

من اأخبار اجلامعة
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من اأخبار اجلامعة

الأ�ستاذ  البيت  ال  جامعة  رئي�س  رعى 

وبح�سور  ع��رف��ة  ال��دي��ن  �سياء  ال��دك��ت��ور 

عمان �سانتياغو  يف  ال���س��ب��اين  ال�سفري 

كلية  نظمته  ال��ذي  كابانا�س الحتفال 

اجلامعة  يف  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

مبنا�سبة اليوم العاملي للغة ال�سبانية

واأكد الأ�ستاذ الدكتور عرفة ان اهتمام الأردن 

اللغات  ب��ان  الإمي���ان  من  ينبع  الأجنبية  باللغات 

وحمبة  تفاهم  وج�سور  ال��ع��امل  على  ن��واف��ذ  متثل 

نتيجة  ال�سبانية  اللغة  وخ�سو�سا  ال�سعوب  بني 

للعاقات التاريخية املتينة بني ا�سبانيا والأردن يف 

والعلمية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  جميع 

والثقافية وعلى كافة امل�ستويات الر�سمية وال�سعبية 

اللتني  امللكيتني  الأ�سرتني  م�ستوى  على  وخا�سة 

بعيد  ترتبطان بعاقات �سداقة حميمة منذ زمن 

جميع  يف  البلدين  عاقة  على  ايجابيا  انعك�ست 

املجالت.

لدى  اإن  اإىل  عرفة  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ���س��ار 

العلمي  للتعاون  اتفاقيات  عدة  البيت  اآل  جامعة 

والثقايف والأكادميي مع بع�س اجلامعات ال�سبانية 

مثل جامعة ا�سبيليا وجامعة غرناطة وب�سدد توقع 

مو�سحا  املريا،  جامعة  مع  �سامل  تعاون  اتفاقية 

ا�ستمرارية تعزيز العاقات بني البلدين يف جميع 

املجالت وخا�سة الثقافية والعلمية منها ملا لها اثر 

كا  يف  والعملية  الثقافية  املوؤ�س�سات  على  ايجابي 

البلدين .

العاقات  بعمق  ال���س��ب��اين  ال�سفري  واأ���س��اد 

املجالت  خمتلف  يف  وال�سعبني  القيادتني  بني  ما 

اأن  �ساأنها  من  والتي  والعلمية  الثقافية  وخ�سو�سا 

امل�سرك  والعمل  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  يف  ت�سهم 

اإىل  م�سريا   ، ال�سديقني  البلدين  ي��خ��دم  ومب��ا 

ما  لتقدمي  البيت  اآل  جامعة  مع  التعاون  موا�سلة 

اأمكن من الدعم للربامج التعليمة املقدمة للطلبة 

والهيئات التدري�سية .

الأ�ستاذ  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 

اأن  جانبه  م��ن  اأو���س��ح  ال��دروب��ي  ال��دك��ت��ور حممد 

درا�سيا  برناجما  تقدم  اأن  ا�ستطاعت  اجلامعة 

يعترب  وال���ذي  البكالوريو�س  م�ستوى  على  ثنائيا 

الربنامج الثنائي يف اللغتني ال�سبانية والجنليزية 

وذلك بهدف اإك�ساب الطلبة املهارات الأ�سا�سية يف 

اللغة ال�سبانية وتعميق الفهم باحل�سارة ال�سبانية 

العريقة ومنجزاتها الثقافية والأدبية والفكرية.

وت�سمن احلفل على تقدمي فقرات فنية منوعة 

وم�سرحيات وو�سات مو�سيقية قدمها طلبة اللغة 

ال�سبانية يف اجلامعة.

افتتح رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ 

معر�سا  ع��رف��ة  ال��دي��ن  ���س��ي��اء  ال��دك��ت��ور 

للكهربائيات والأدوات املنزلية واخللويات 

وال��ذي  املعلومات  وتقنيات  واحلوا�سيب 

نظمه �سندوق ال�ستثمار يف اجلامعة.

اأن اجلامعة حري�سة على  واأو�سح الدكتور عرفة 

موا�سلة تقدمي كافة اأ�سكال الدعم املطلوب للن�ساطات 

�سندوق  لتفعيل  بال�ستثمار،  العاقة  ذات  والربامج 

من  املطلوب  ب���دوره  القيام  م��ن  ليتمكن  ال�ستثمار 

وال�سركات  اجلامعة  بني  ما  والتن�سيق  التعاون  خال 

موؤكدا  الإنتاجية،  للم�ساريع  الداعمة  واملوؤ�س�سات 

اأهمية تقدمي اخلدمة الف�سلى للموظفني بجودة عالية 

يف  العاملني  م�ستلزمات  كافة  وتقدمي  الأ�سعار،  وباأقل 

اجلامعة.

الدكتور  اجلامعة  يف  ال�ستثمار  �سندوق  مدير 

�سيف اهلل عليمات تطرق اإىل ال�ستثمارات التي يقوم 

املالية  الفائدة  حتقيق  يف  للم�ساهمة  ال�سندوق  بها 

للجامعة وذلك باإقامة املزيد من امل�ساريع ال�ستثمارية.

اأ�سبوعني  مل��دة  ا�ستمر  ال��ذي  باملعر�س  و���س��ارك 

العديد من ال�سركات املحلية املختلفة.

ال�شبانية للغة  العاملي  باليوم  الحتفال  يرعى  اجلامعة  رئي�س 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ي��ف��ت��ت��ح م��ع��ر���ش��ا ل���الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة
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ب��رع��اي��ة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل 

البيت الأ�ستاذ الدكتور �سياء الدين 

يف  ال�سريعة  كلية  اأطلقت  عرفة، 

رواد  منظمة  مع  بالتعاون  اجلامعة 

امل�ستقبل لتمكني املجتمعات، مبادرة 

بعنوان “ل للتطرف ل للغلو” والتي 

الإم���ام  مبنى  ���س��اح��ة  يف  اأق��ي��م��ت 

الغزايل باجلامعة.

يف البداية قراأ اجلميع الفاحتة على 

الك�سا�سبة، واأو�سح  معاذ  ال�سهيد  روح 

اإدارة  اأن  ع��رف��ه  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ 

الأع��م��ال  ت�سجع  ع��ل��ى  تعمل  اجل��ام��ع��ة 

وت�سعى خلدمة  التطوعية وتدعمها 

امل���ج���ت���م���ع م����ن خ������ال ال���ن�������س���اط���ات 

الامنهجية التي تخدم الطلبة واملجتمع.

�سرورة  اإىل  عرفة  الدكتور   واأ�سار 

القائمة  والأخاق  املواطنة  بقيم  التحلي 

اأمن��وذج��ًا  لنكون  بالعمل  الل��ت��زام  على 

ال�سورة  ننقل  واأن  والبناء  العطاء  يف 

املت�سامح  املعتدل  لاإ�سام  احلقيقية 

الإ���س��ام  املحبة، وفهم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 

وتطبيقه بعيدًا عن الغلو والتطرف.

عبري  امل��در���س��ة  امل���ب���ادرة   من�سقة 

“اخلري  لها  بعنوان  بكلمة  قالت  تليان 

متحم�س  اجلامعة  طلبة  �سبابنا” اأن  يف 

واعتداله  الإ���س��ام  بو�سطية  للتم�سك 

املبادرة  ه��ذه  خ��ال  مت  وق��د  وت�ساحمه، 

وامل�����س��اواة  ال��ع��دل  م��راك��ز  م��ع  الت�سبيك 

ال��دورات  من  املزيد  لإع��ط��اء  القانونية 

واملحا�سرات.

باملبادرة  امل�ساركني  الطلبة   وقدم 

ل��ل��م��خ��درات  “ل  م��ن��ه��ا  ف���ق���رات  ع����دة 

بالأخاق  التحلي  والتطرف” و”اأهمية 

والت�سامن  “الت�سامح  و  احلميدة” 

خلدمة الوطن وقيادته” نالت ا�ستح�سان 

احل�سور.

 وح�سر حفل اإطاق املبادرة عميد 

عطا  اأب��و  اأن�����س  ال��دك��ت��ور  ال�سريعة  كلية 

الكلية  يف  التدري�سية  الهيئة  واأع�����س��اء 

وجمع غفري من طلبة اجلامعة

اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ 

اأن اجلامعة  الدكتور �سياء الدين عرفة 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  طلبة  توىل 

ليتمكنوا  املطلوبة  والرعاية  العناية 

من  اجلامعية  م�سريتهم  موا�سلة  م��ن 

املنا�سبة،  اجلامعية  البيئة  توفري  خالل 

التعليمية  املحاور  الركيز على  اأن  حيث 

والبيئة  وال��ط��ال��ب  الأ���س��ت��اذ،  ال��ث��الث��ة 

اجلامعية، هو من اأهم ما ت�سعى اجلامعة 

اإىل حتقيقه خلدمة الطلبة كافة.

واأ������س�����اف خ�����ال ل���ق���ائ���ه ط��ل��ب��ة 

اجلامعة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

رئا�سة  ب��ني  م��ا  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأن 

اجلامعة والطلبة �سرورة ملحة من اجل 

متابعة امل�سكات التي تواجههم و�سمن 

التعليمات والأنظمة املعمول بها، منوها 

اإىل اأن هوؤلء الطلبة بحاجة اإىل املزيد 

من الرعاية والعناية.

هذه  اأن  اإىل  عرفة  الدكتور  واأ�سار 

يف  ال��ت��ع��اون  �ستلقى  الطلبة  م��ن  الفئة 

�سيتم  حيث  الدرا�سي،  اجل��دول  جم��ال 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  طلبة  منح 

هناك  اأن  كما  الت�سجيل،  يف  الأول��وي��ة 

اآلية جديدة �ستعطى لهذه الفئة لت�سهيل 

اإجراءات دخولهم وتنقلهم داخل احلرم 

مو�سحا  وي�سر،  �سهولة  بكل  اجلامعي 

املطالب  لكافة  امليدانية  املتابعة  اأهمية 

الطلبة  ل��ه��وؤلء  اخلا�سة  والحتياجات 

و�سرعة حلها مع املعنيني يف اجلامعة.

اأن  ع���رف���ة  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف   

اجلامعة حري�سة على التوا�سل وتنظيم 

كافة  الطلبة  بني  ما  اللقاءات  هذه  مثل 

كافة  الطلبة  من  الفئة  هذه  وخ�سو�سا 

للتعرف اأكرث على م�ساكلهم التي يعانون 

منها والعمل على �سرعة تلبيتها ، م�سريا 

والإبداعات  الدور  اإب��راز  �سرورة  اإىل   «

الطلبة  م��ن  الفئة  ه��ذه  بها  تقوم  التي 

جتاه خدمة وطنهم .

 ع��م��ي��د ����س���ون ال��ط��ل��ب��ة يف 

خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

ال�سرع  ثمن بدوره الدعم الكبري الذي 

من  الفئة  لهذه  اجلامعة  رئا�سة  تقدمه 

ال��ع��دي��د من  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  الطلبة 

والتي  الأ�سا�سية واخلدمية  الحتياجات 

�ساهمت يف تخفيف الكثري من امل�ساكل 

اإىل  م�سريا   ، منها  يعاونون  كانوا  التي 

اجلامعة  قبل  م��ن  امل�ستمرة  املتابعة 

التي  الق�سايا  حلل  ال�سريع  والتجاوب 

تواجه هذه الفئة من الطلبة .

الربوي  الإر�ساد  دائر  مدير 

�سالح  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  يف 

اخل�����س��م��ان ا���س��ت��ع��ر���س م���ن ج��ان��ب��ه 

الن�ساطات التي تقوم بها الدائرة ملتابعة 

مطالب طلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

ال��درا���س��ي��ني يف اجل��ام��ع��ة م���ن خ��ال 

ذات  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

العاقة وتوفري بع�س اخلدمات الهادفة 

الطابية  اخلدمات  واق��ع  حت�سني  نحو 

املقدمة لهم.

ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف   

الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الإن�����س��ان��ي��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

الطلبة  ���س��وؤون  عميد  ون��ائ��ب  �سمريان 

نقا�س  دار  اخل��زاع��ل��ة  اح��م��د  ال��دك��ت��ور 

مو�سع اأجاب خاله رئي�س اجلامعة على 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات الطلبة.

اجل��ام��ع��ة يف  ل��ل��غ��ل��و«  ل  ل��ل��ت��ط��رف  »ل  م����ب����ادرة  اإط������الق 

خالل لقائه طلبة اجلامعة من ذوي الحتياجات اخلا�شة

ال��ف��ئ��ة  ه�����ذه  اإي��������الء  ع���ل���ى  ح���ري�������ش���ون  ع����رف����ة:  د. 

ال����رع����اي����ة وال����ع����ن����اي����ة وت�������ش���ه���ي���ل اخل�����دم�����ات ل��ه��م
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رئ���ي�������س اجل����ام����ع����ة ي���ب���ح���ث م������ع  وزي��������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ع����اون 

ال���������دويل اأوج���������ه ال����ت����ع����اون ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���������ش����اري����ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

التخطيط  وزي��ر  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

والتعاون الدويل معايل عماد فاخوري.

بني  التعاون  اأوج��ه  بحث  اللقاء  خال  ومت 

التنموية  امل�ساريع  لتنفيذ  وال���وزارة  اجلامعة 

املنحة  م��ن  وامل��م��ول��ة  اجلامعة  يف  والتعليمية 

اخلليجية.

وث��م��ن ال��دك��ت��ور ع��رف��ة ج��ه��ود احل��ك��وم��ة 

يف  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  ب��وزارة  ممثلة 

تقدمها  التي  التنموية  امل�ساريع واخلطط  دعم 

ابرز  م�ستعر�سا  اململكة،  حمافظات  جميع  يف 

التخ�س�سات التي تنفرد بتدري�سها اجلامعة.

امل�����س��اري��ع املقدمة  ال��دك��ت��ور ع��رف��ة  وب���ني 

كلية  ومنها  الجناز  قيد  اخلليجية  املنحة  من 

اجلامعة  ارتباط  ومبنى  املعلومات  تكنولوجيا 

وحتديث  الريا�سية  ال�سالة  اإجناز  وا�ستكمال 

ال�سبكة احلا�سوبية يف اجلامعة.

عماد  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر 

ال�ستفادة  اأه��م��ي��ة  جانبه  م��ن  اأك���د  ف��اخ��وري 

والحت��اد  اخلليج  دول  من  املقدمة  املنح  من 

اخلطط  واإعداد  الدولية،  واملنظمات  الأوروبي 

الوا�سحة واملدرو�سة �سمن اأ�س�س علمية بهدف 

تنفيذ امل�ساريع ذات الفائدة التنموية واخلدمية 

والتعليمية.

عطوفة  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  ال��ل��ق��اء  وح�سر 

الأم��ن��اء  م��ن  وع���دد  م��ه��ي��دات  ق��ا���س��م  ال�سيد 

العامني يف الوزارات املعنية. 

التخطيط  وزير  تراأ�س  ال�سياق ذاته  ويف 

ملحافظة  وال�سعبية  الر�سمية  الفعاليات 

ومت  اجلامعة  ح��رم  يف  عقد  وال���ذي  امل��ف��رق 

التنموي  امل��ف��رق  ب��رن��ام��ج  مناق�سة  خ��ال��ه 

  .)2018 -2016(
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اف��ت��ت��ح��ت ����س���ع���ادة ال�����س��ف��رية 

دوم��ا  ك��ارول��ني  ع��م��ان  يف  الفرن�سية 

فعاليات الأ�سبوع الفرانكفوين العاملي 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  نظمته  وال����ذي 

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  وبح�سور 

الدكتور �سياء الدين عرفة.

اأه���م���ي���ة متتني  واأك�������دت دوم�����ا 

ال�سديقني  البلدين  بني  ما  العاقات 

وخ�����س��و���س��ا ال���ت���ع���اون الأك���ادمي���ي 

ال��ب��ي��ت واجل��ام��ع��ات  اآل  ب��ني ج��ام��ع��ة 

اتيني  �سانت  جامعة  ومنها  الفرن�سية 

باقي  لدخول  مفتاحا  �ستكون  والتي 

ال��ت��ع��اون،  ال��ت��خ�����س�����س��ات يف ه����ذا 

م�سيدة بجهود اأ�ساتذة اللغة الفرن�سية 

الأردن����ي����ني له��ت��م��ام��ه��م وج��ه��ده��م 

الدوؤوب بنقل هذه اللغة.

ت�سجيع  ���س��رورة  اإىل  واأ����س���ارت 

ل�ستعمال  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ط��ل��ب��ة 

كالنرنت  احلديثة  الت�سال  و�سائل 

وال���ق���ن���وات ال��ف�����س��ائ��ي��ة مل�����س��اه��دة 

اأو  قناة TV5 Monde وق������������راءة 

الفرن�سية.  الإعام  لو�سائل  ال�ستماع 

بالإ�سافة اإىل الت�سجيل يف الن�ساطات 

الفرن�سي  الثقايف  املعهد  يقدمها  التي 

يف عمان والذي ل يقدم فقط درو�سا 

الإع��ام  لو�سائل  مكتبة  بل  اللغة  يف 

عرب النرنت والعديد من الن�ساطات 

الثقافية.

واأ�سافت دوما اأهمية دعم اأق�سام 

بهدف  اجلامعات  يف  الفرن�سية  اللغة 

املنا�سبات  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة  دمي��وم��ة 

تعزز  اأن  �سانها  م��ن  وال��ت��ي  الثقافية 

الأ�سابيع  امل��ب��ذول جت��اه جن��اح  ال��دور 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ت��ع��دد 

ال�سديقة  ال���دول  ب��ني  م��ا  الثقافيات 

من  ال�ستفادة  وخ�سو�سا  العامل  يف 

املنظمة اجلامعية الفرانكفونية والتي 

الأع�ساء  من  البيت  اآل  جامعة  تعترب 

الن�سيطني فيها.

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

الأردن  بني  العاقة  اأن  اأو�سح  عرفة 

قائمة  وقوية  حميمة  عاقة  وفرن�سا 

على الحرام املتبادل والعمل امل�سرك 

والتعاون املو�سول على امل�ستويات كافة 

والتي جاءت بجهود جالة امللك عبد 

اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه 

اهلل ورع����اه واأخ��ي��ه ال��رئ��ي�����س ه��ولن��د 

والتي كانت قائمة على احلكمة و�ساح 

باملعرفة  وحت�سنت  والإمي��ان  العلم 

وامل�ساركة،  التعاي�س  ونظم  والثقافة 

فخر  بكل  ي�سجل  الأردن  اأن  منوها 

التي حتققت يف  الكبرية  الجنازات 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  عهد 

من  ورع��اه  اهلل  احل�سني حفظه  ابن 

ومعاهد  اجل��ام��ع��ات  انت�سار  خ��ال 

و���س��وؤون  التعليم  يف  والتطور  العلم 

اله��ت��م��ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�����راأة، 

بالبتعاث اإىل دول العامل ل�ستقطاب 

والتكنولوجيا  التطور  م��ن  اجل��دي��د 

ملواكبة متطلبات املرحلة.

اأن  اإىل  عرفة  الدكتور  واأ���س��ار 

جاء  الفرانكفونية  الأي����ام  تنظيم 

بهدف ن�سر الثقافة واللغة الفرن�سية 

باحل�سارة  وال��ت��ع��ري��ف  الأردن  يف 

الفرن�سية من جميع اجلوانب العلمية 

والتاريخية  والجتماعية  والثقافية 

جامعة  اأن  م��ن��وه��ا  واجن���ازات���ه���ا، 

يف  ف��اع��ا  ع�سوا  دخ��ل��ت  البيت  اآل 

املنظمة اجلامعية الفرانكفونية منذ 

اجلامعة  اأن  مو�سحا   ،2005 ع��ام 

بفرن�سا  التعريف  زي��ادة  اإىل  ت�سعى 

ح�سارة واجنازا وتطورا وتقدما.

 وب���ني ال��دك��ت��ور ع��رف��ة اأه��م��ي��ة 

بني  ما  امل�ستمر  والتعاون  التن�سيق 

يف  الفرن�سية  وال�����س��ف��ارة  اجل��ام��ع��ة 

الباحثني  اأعداد  زيادة  بهدف  عمان 

ور�سد  وال��ث��ق��ايف  العلمي  وال��ت��ب��ادل 

م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ب��ع��ث��ات  ال�����راث 

اإقامة  اإىل  العليا، م�سريا  الدرا�سات 

ركن خا�س يعنى بالثقافة الفرن�سية 

اتفاقية  بتوقيع  قريبا  �سيتوج  والذي 

تعاون ثقايف مع جامعة جون مونيه، 

معلنا اأن جمل�س التعليم العايل وافق 

موؤخرا على ا�ستحداث برنامج ثقايف 

والجنليزية  الفرن�سية  اللغتني  يف 

العام  مطلع  اأعماله  �سيبا�سر  والذي 

الدرا�سي القادم .

الفرانكفوين  الأ���س��ب��وع  و�سمل 

اللغة  لطلبة  م��ن��وع��ة  ف��ق��رات  ع��ل��ى 

الثقايف  للتعاون  وعر�س  الفرن�سية 

اجلامعي وعر�س للمركز الثقايف.

الأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات   وح�سر 

فيليب  الفرن�سي  ال��ث��ق��ايف  وامل��ل��ح��ق 

يف  اجلامعي  التعاون  وم�صوؤولة  لن 

نقوانيه  لزبت  الفرن�سية  ال�سفارة 

الفرن�سي  ال��ث��ق��ايف  امل��ع��ه��د  وم��دي��ر 

�ستيفان دولبورت وم�سوؤولة الدرا�سة 

يف فرن�سا يف املعهد الثقايف الفرن�سي 

هند ملكاوي وع�سو جمعية خريجي 

فرن�صا الدكتور ماجد بدر.

بالتعاون مع ال�شفارة الفرن�شية يف عمان 

اجل���ام���ع���ة حت��ت��ف��ل ب���الأ����ش���ب���وع ال���ف���ران���ك���ف���وين ال��ع��امل��ي

من اأخبار اجلامعة



29 املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

من اأخبار اجلامعة

منحت اجلامعة الها�سمية رئي�س جمل�س اأمناء جامعة اآل البيت معايل الأ�ستاذ الدكتور حممد حمدان 

درجة الدكتوراه الفخرية يف اإدارة الأعمال ، وذلك تقديرًا لإجنازاته الوطنية الكبرية واإ�سهاماته اجلليلة 

يف جمالت الربية والتعليم اجلامعي ونه�ستها، من خال ع�سويته يف الهيئات الدولية، وغريها من 

الإ�سهامات والجنازات واملبادرات. 

  وح�سر مرا�سم احلفل دولة العني ال�ستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئي�س جامعة اآل البيت 

الأ�ستاذ الدكتور �سياء الدين عرفه ومعايل رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الها�سمية الأ�ستاذ 

الدكتور مروان كمال واأع�ساء جمل�س الأمناء، وعدد من اأع�ساء جمل�س التعليم العايل، 

والوزراء ال�سابقني، وروؤ�ساء اجلامعات الر�سمية واخلا�سة، وامل�سوؤولني. 

بني  كمال  الدكتور  الأ�ستاذ  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س   و�سلم 

وِو�ساح  حمدان  للدكتور  الفخرية  الدكتوراه  �سهادة  هاين، 

يف  اأقيم  حفل  يف  اجلامعة  ودرع  ال��دك��ت��وراه، 

مدرج كلية الهند�سة.

اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ن��ح 

الأعمال اإدارة  يف  الفخرية  الدكتوراه 
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يف  هولندا  مملكة  �سفري  �سعادة  اأطلق 

وبح�سور  ايج�سل  دن  ف��ان  ب��اول  الأردن 

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة 

دراجتي  م�سروع  مبادرة  عرفة  الدين  �سياء 

لطلبة اجل��ام��ع��ة م��ن خ��ال ت��وزي��ع ال��ع��دي��د من 

احلرم  داخ��ل  ل�ستخدامها  الهوائية  الدراجات 

اجلامعي.

مع  التعاون  اأهمية  الهولندي  ال�سفري  وب��ني 

جامعة اآل البيت يف جمال خدمة الطلبة وتقدمي 

الطلبة  على  بالنفع  تعود  التي  الأعمال  هذه  مثل 

و�سحتهم ولياقتهم البدنية.

هنولندا  بلديات  احت��اد  دع��م  ب��ان  مو�سحا 

ملثل هذا امل�سروع جاء جت�سيدا لدعم املجتمعات 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  وال�سباب  املحلية 

وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة ل��دع��م 

اجلامعات الأردنية ملثل هذه املبادرات.

 ال��دك��ت��ور ع��رف��ة ث��م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة من 

ال�سفارة الهولندية واحتاد بلديات هولندا والتي 

وعلى  البيئة  على  باملحافظة  ايجابيا  تنعك�س 

افتتحت  اجلامعة  بان  وخ�سو�سا  الطلبة،  �سحة 

بالأن�سطة  والتو�سع  البدنية  الربية  تخ�س�س 

ب��ان  مبينا  ب��اجل��ام��ع��ة،  وم��راف��ق��ه��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة 

اجلامعات  ب��ني  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  امل��ب��ادرة 

الأردنية للتوجه نحو التغيري يف الثقافة املجتمعية 

با�ستخدام الدراجات الهوائية بدل من ال�سيارات 

داخل احلرم اجلامعي كونها �سديقة للبيئة وتعود 

بال�سحة البدنية على الطلبة واملوظفني.

عميد �سوؤون الطلبة الدكتور عمر العطني بني 

بان اجلامعة قامت بتوزيع )100( دراجة هوائية 

ل�ستخدامها  اأوىل  كمرحلة  اجلامعة  طلبة  على 

من  الطلبة  ليتمكن   اجل��ام��ع��ي  احل���رم  داخ���ل 

ي�سر  بكل  التدري�س  قاعات  اإىل  الو�سول  خالها 

و�سهولة.

وح�سر اإطاق املبادرة نواب رئي�س اجلامعة 

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���دروب���ي والأ���س��ت��اذ 

الدكتور علي اأبو غنيمة والأ�ستاذ الدكتور حممد 

ووفد  العون،  �سامل  الدكتور  والأ�ستاذ  اخلايلة 

هيئة  اأع�ساء  من  غفري  وجمع  هولندا  بلديات 

التدري�س والطلبة.

���ش��ف��ري ه��ول��ن��دا ي��ط��ل��ق م���ب���ادرة »دراج����ت����ي« يف اجل��ام��ع��ة
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الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  كرم 

طلبة  غنيمة  اأب��و  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمية 

لتكنولوجيا  اهلل  عبد  بن  احل�سني  الأم��ري  كلية 

املعلومات الفائزين بامل�سابقة الوطنية للربجمة

 Jordanian collegiate programming 
contest .

واأكد الدكتور اأبو غنيمة اأن جامعة اآل البيت 

الجن��ازات  بدليل  طلبتها  بتميز  دائ��م��ًا  تفتخر 

واجلوائز التي ح�سل عليها الطلبة ، منوهاً  اإىل 

الازم  الدعم  تقدمي  يف  م�ستمرة  اجلامعة  اأن 

للطلبة املبدعني واملتفوقني يف املجالت كافة .

 و�سكر الدكتور اأبو غنيمة الهيئة التدري�سية 

يف الكلية والطلبة على هذا الجناز الكبري والذي 

يف  اجلامعة  ا�سم  رف��ع  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من 

جميع املحافل املحلية والإقليمية والدولية.

اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  كلية   عميد 

حممد  بني  �سعد  الدكتور  املعلومات  لتكنولوجيا 

نتيجة  ج��اء  الإجن��از  ه��ذا  اأن  جانبه  من  اأو�سح 

من  املبذولة  واجلهود  املتميزين  الطلبة  جلهود 

�ساهموا  وال��ذي��ن  امل�سابقة  على  امل�سرفني  قبل 

اجلوائز  بهذه  للفوز  الطلبة  وتاأهيل  تدريب  يف 

العلمية والإبداعية.

 يذكر اأن امل�سابقة التي ا�سرف عليها املدرب 

من  الأوىل  املرحلة  متثل  ق�سا�س  وائل  الدكتور 

ال� ACM والتي  للربجمة  العاملية  امل�سابقة 

ع��ق��دت يف ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ب��رع��اي��ة وزي����رة 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات معايل ال�سيدة 

جامعة   )20( فيها  �سارك  والتي  �سويكة  جمد 

البيت  اآل  جامعة  وح�سلت  وخا�سة،  حكومية 

امل�ساركة،  اجلامعات  بني  الرابع  الرتيب  على 

حيث تاأهل فريقني من اجلامعة للمرحلة الثانية 

والت�ي  العربي  الوطن  م�ستوى  على  امل�سابقة  من 

-20 الفت�رة  ف�ي  ال�سي�خ  �س�رم  ف�ي  �ستعقد 

2015/11/23م .

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة  اأكد 

�سياء الدين عرفة اأن اجلامعة حري�سة على اإياء 

هو  الطالب  اأن  باعتبار  الق�سوى  الأهمية  الطلبة 

حمور العملية التعليمية يف اجلامعة.

اأن  اجل���دد  بالطلبة  ل��ق��ائ��ه  خ���ال  واأ����س���اف 

اجلامعة و�سعت اخلطط وامل�ساريع الرائدة والتي 

واملعرفة  بالعلم  بالنهو�س  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من 

وا�ستحداث التخ�س�سات اجلديدة والتي حتتاجها 

اأن  اإىل  م�سريا  واخل��ارج��ي��ة.  املحلية  الأ����س���واق 

اجلامعة م�ستمرة يف تقدمي كل ما هو جديد خلدمة 

الطلبة ودعم برامج التاأهيل والتدريب يف خمتلف 

يف  وال�صفافية  الت�صاركية  اأهمية  موؤكدا  املجالت، 

يف  بها  املعمول  والتعليمات  الأنظمة  وف��ق  العمل 

اجلامعة.

 وب��ني ال��دك��ت��ور ع��رف��ة اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على 

ممتلكات اجلامعة لتخدم اأفواج الطلبة املتعاقبة.

امل�سرفة  الأخاقية  احل�سارية  ال�سورة  وتقدمي 

وال��ربام��ج  بالأن�سطة  وامل�����س��ارك��ة  اجل��ام��ع��ة،  ع��ن 

واملجتمع  الداخلي  املجتمع  وخدمة  الامنهجية 

املحيط.

 عميد �سوؤون الطلبة الدكتور عمر العطني دعا 

الطلبة اجلدد للم�ساركة بالن�ساطات التي تقوم بها 

العمادة خلدمة اإبداعات واأن�سطة الطلبة املختلفة، 

ن�سرات  من  اجلامعة  عن  ي�سدر  ما  مع  والتفاعل 

حتمل  التي  ال�سورى،  جريدة  وبخا�سة  ودوري��ات، 

اأفكار الطلبة ومواهبهم وتعرب عن طموحاتهم.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  نواب  اللقاء   وح�سر 

الدكتور حممد الدروبي والأ�ستاذ الدكتور علي اأبو 

غنيمة والأ�ستاذ الدكتور �سامل العون.

رئ�������ي���������������س اجل��������ام��������ع��������ة ي�����ل�����ت�����ق�����ي ال������ط������ل������ب������ة اجل����������دد

نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الكليات العلمية يكرم الطلبة الفائزين بامل�شابقة الوطنية للربجمة
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ال�ستاذ  البيت  ال  جامعة  رئي�س  تبادل 

من  اجلامعة  واأ�سرة  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

ال�سحى  عيد  مبنا�سبة  التهاين  واإداري��ني  اإكادمييني 

املبارك بح�سور نواب الرئي�س ال�ستاذ الدكتور حممد 

وال�ستاذ  الدكتور حممد اخلايلة  وال�ستاذ  الدروبي 

الدكتور علي ابو غنيمة وال�ستاذ الدكتور �سامل العون.

اجلامعة  لأ�سرة  عرفة  الدكتور  ال�ستاذ  واعرب 

للجميع  متمنيني   ، اخل��ري  اللقاء  بهذا  �سعادته  عن 

دوام ال�سحة وال�سعادة وان يعيد اهلل �سبحانه وتعاىل 

هذه املنا�سبة على المتني العربية وال�سامية باليمن 

واخلري والربكات .

ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  التقى 

الدكتور  حممد الدروبي والأ�ستاذ الدكتور 

�سامل  الدكتور  والأ�ستاذ  اخلاليلة  حممد 

يف  وامل��ع��اه��د  الكليات  ع��م��داء  وبح�سور  العون 

اجل��ام��ع��ة وف���د م��ن ���س��رك��ة ���س��ك��اي ب���ور الكندية 

املطور مل�سروع توليد الطاقة الكهربائية من خال 

تكنولوجيا اخلايا ال�سم�سية  والذي �سيتم اإن�سائه 

يف اجلامعة وبكلفة )150(مليون دولر .

ال�ستثمار  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

العون  �سامل  الدكتور  الأ�ستاذ  املحلي  واملجتمع 

اجلامعة  بني  ما  وال�سراكة  امل�سروع  اأهمية  اأك��د 

املحلي  اخل��ا���س  والقطاع  الوطنية  واملوؤ�س�سات 

واخل����ارج����ي ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة 

تعزيز  يف  ي�سهم  اأن  �سانه  من  وال��ذي  الكهربائية 

البديلة  فر�س ال�ستثمار الأمثل يف جمال الطاقة 

لتعود بالفائدة على اجلميع .

وبني الدكتور العون اأن اجلامعة حري�سة على 

البدء و�سمن مذكرة التفاهم التي وقعت مع اجلهة 

اإىل  واإخراجه  اجنازه  اجل  من  للم�سروع  املطورة 

حيز الوجود ومبا يعزز الت�ساركية الرائدة واملفيدة 

لتعود  اجلامعة  بها  تقوم  التي  املبادرات  لإجن��اح 

ومبا  املحلية  واملجتمعات  اجلامعة  على  بالنفع 

يخفف من ارتفاع تكاليف ا�ستخدامات الطاقة .

يعترب  امل�سروع  اأن  العون  الدكتور  واأ���س��اف 

خال  من  املنطقة  م�ستوى  على  نوعه   من  الأول 

م��ي��ج��اوات،   85 وب��ق��درة  كهربائية  ط��اق��ة  توليد 

املالية  الكلفة  تقليل  على  امل�سروع  �سيعمل  حيث 

للجامعة  اخلدمة  وتقدمي  الكهرباء  فاتورة  على 

واملجتمع املحلي ، مو�سحا اأن اجلامعة تتوفر فيها 

كافة مقومات البنى التحتية الازمة لإجناح مثل 

هذه امل�سروع .

والدعم  لا�ست�سارات  العاملية  ال�سركة  مدير 

بدوره  قدم  العزام  اأحمد  الدكتور  الأردنية  الفني 

امل�سروع  وم��زاي��ا  اأه���داف  ح��ول  مف�سا  �سرحا 

واملجتمعات  اجلامعة  على  بالفائدة  �ستعود   التي 

املنا�سبة  العمل  فر�س  توفري  خال  من  املحيطة 

العلمية  ال�سهادات  لأ�سحاب  والتاأهيل  والتدريب 

املنطقة  و  اململكة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  جمال  يف 

العربية ، اإ�سافة اإىل املردود املايل اليجابي على 

اجلامعة .

الكندية  بور  �ساكي  ل�سركة  الإقليمي  املدير 

كري�ستانو �سيباتي ا�ستعر�س من جانبه اخلطوات 

جميع  من  ال�سركة  بها  �ستقوم  التي  والإج���راءات 

للمبا�سرة  املطلوبة  والدرا�سات  الفنية  النواحي 

احدث  و�سمن  الواقع  ار�س  على  امل�سروع  بتنفيذ 

املوا�صفات العاملية .

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأن  يذكر 

الدكتور �سياء الدين عرفة قد وقع مع وزير الطاقة 

�سيف  اإبراهيم  الدكتور  معايل  املعدنية  وال��رثوة 

املتجددة  الطاقة  م�سروع  لإن�ساء  تفاهم   مذكرة 

امل��ذك��ور يف اجل��ام��ع��ة وف���ق اح���دث امل��وا���س��ف��ات 

اآل البيت من اكرب  العاملية ، حيث �ستكون جامعة 

اجلامعات على العامل لتنفيذ امل�سروع .

امل��ب��ارك ال���ش��ح��ى  بعيد  ال��ت��ه��اين  ي��ت��ب��ادل  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

على  ي��ط��ل��ع��ون  اجل��ام��ع��ة  يف  وامل��ع��ن��ي��ون  وال���ع���م���داء  ال��رئ��ي�����س  ن�����واب 

ال�����ش����ت����ع����دادات ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ت���ول���ي���د ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة
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رعى  ال�سريفة  النبوية  الهجرة  بذكرى  احتفاء 

الدين  الدكتور �سياء  الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة 

عرفة وبح�سور �سماحة قا�سي الق�ساة اإمام احل�سرة 

الها�سمية الأ�ستاذ الدكتور احمد هليل الحتفال الذي 

نظمته كلية ال�سريعة يف اجلامعة بهذه املنا�سبة .

كلية  عميد  األ��ق��اه��ا  كلمة  على  احلفل   و�سمل 

ا�ستعر�س  عطا  اأبو  ان�س  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سريعة 

كانت  والتي  ال�سريفة  النبوية  الهجرة  م�سرية  فيها 

و�سمن  والع��ت��دال  والرحمة  الت�سامح  على  مبنية 

منظومة متكاملة اأ�سا�سها الدولة الإ�سامية املعتدلة 

الهادفة نحو معاجلة امل�ساكل التي كانت تواجه امتنا 

الإ�سامية.

امل�ستفادة  والعرب  الدرو�س  عطا  اإىل  اأبو   وتطرق 

بها  والتي يجب القتداء  ال�سريفة  النبوية  الهجرة  من 

وال�سري على هدى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من اجل 

املحافظة على ر�سالة الإ�سام ال�سمحة والتي ا�ستطاع 

ومواجهة  النت�سارات  حتقيق  الكرمي  الر�سول  فيها 

كافة التحديات التي كانت تعاين منها الأمة الإ�سامية 

اآنذاك.

 وبني اأبو عطا اأهمية هذه املنا�سبة ال�سريفة والتي 

للر�سول  �سلى  الإ�سامية  املواقف  بالكثري من  متيزت 

موؤكدا   ، احلق  كلمة  اإع��اء  �سبيل  يف  و�سلم  عليه  اهلل 

�سرورة توجيه اجلهود ملواجهة ما يجري على ال�ساحة 

من ابتاء يحتاج اإىل املزيد من التعاون والتما�سك.

 واألقى الدكتور بهجت احلبا�سنة من كلية ال�سريعة 

اليوم  جنتمع  ونحن  واجبنا  من  »اإن  فيها:  قال  كلمة 

نعترب  اأن  و�سلم  نبينا �سلى اهلل علية  يف ذكرى هجرة 

والعظات  الدرو�س  منها  ناأخذ  وان   ، الهجرة  مبعاين 

دائمًا  الن�سر  اأن  ولنعلم  حلا�سرنا،  والثبات  وال�سرب 

وامل��واق��ف  امل��ح��ط��ات  اأه���م  اإىل  م�سريا  احل���ق،  لأه���ل 

للذكرى النبوية ال�سريفة»

الدكتور  ال�سريعة  كلية  يف  التدري�س  هيئة   ع�سو 

العظيمة  املواقف  بدوره  ا�ستذكر  العمري  خري  حممد 

ال�����س��ري��ف��ة وال���ت���ي م���رت مبحطات  ل��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

وانت�سارات لاإ�سام وامل�سلمني .

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  احلفل  نواب   وح�سر 

اأبو  علي  الدكتور  والأ�ستاذ  ال��دروب��ي  حممد  الدكتور 

وعمداء  اخلايلة  حممد  الدكتور  والأ���س��ت��اذ  غنيمة 

من  غفري  التدري�سية  وجمع  الهيئة  واأع�ساء  الكليات 

الطلبة .

ع��ق��دت دائ�����رة الإر�����س����اد ال��رب��وي 

والثقايف يف عمادة �سوؤون الطلبة وبالتعاون 

م���ع ج��م��ع��ي��ة »اأن�����ا اإن�����س��ان حل��ق��وق ذوي 

تدريبية  ور���س��ة  اخل��ا���س��ة«  الح��ت��ي��اج��ات 

الحتياجات  ذوي   اإ�سراك  اأهمية  بعنوان 

�ساركت  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  اخلا�سة 

اأك��دت  ياغي  اآ�سيا  اجلمعية  رئي�سة  فيها 

الأ�سخا�س  تنمية  ���س��رورة  على  خالها 

ك��اف��ة  يف  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

اجل���وان���ب الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والتعريف  والثقافية  وال�سيا�سية  والقانونية 

الوعي  ون�سر  وطموحاتهم  باحتياجاتهم 

املجتمع  اأف������راد  ك��اف��ة  ل���دى  ب��ح��ق��وق��ه��م 

ذوي  الأ�سخا�س  دم��ج  لأهمية  بالإ�سافة 

الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ب��ك��اف��ة ���س��رائ��ح 

العمرية  امل��راح��ل  يف  املجتمع  واأن�����س��ط��ة 

وت���وف���ري ال��ت�����س��ه��ي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ازم��ة 

املجتمع مبهارات  وتوعية  ملمار�سة حياتهم 

التعامل معهم.

توعية  اأه��م��ي��ة  اإىل  ي��اغ��ي   واأ���س��ارت 

املتعلقة  ال��ق��وان��ني  بتفعيل  ال��ق��رار  �سناع 

الإح��ت��ي��اج��ات  الأ���س��خ��ا���س ذوي  ب��ح��ق��وق 

ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  ودجم��ه��م  اخلا�سة 

�سيا�سي  متثيل  لهم  ليكون  الدوؤوب  والعمل 

على م�ستوى �سناع القرار حيث تبلغ ن�سبة 

يف  اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س 

الأردن %13.1

عمر  الدكتور  الطلبة  ���س��وؤون   عميد 

متميزة  نخبة  وج��ود  اأهمية  اأك��د  العطني 

كبري  بجهد  ي�سعون  ال��ذي��ن  ال�سباب  م��ن 

واملجتمع بحقوق  الطلبة  توعية  للعمل على 

اخلا�سة  الإح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

م�سريًا اإىل اأن اجلامعة حري�سة على اإياء 

هذه الفئة الرعاية والهتمام.

 م��دي��ر دائ�����رة ال��ن�����س��اط ال��رب��وي 

هذه  اأهمية  بني  اخل�سمان  �سالح  والثقايف 

واملجتمع  اجلامعة  طلبة  توعية  يف  الور�سة 

امل��ح��ل��ي ب��ط��رق دم���ج الأ���س��خ��ا���س ذوي 

يف  وم�ساعدتهم  اخل��ا���س��ة  الإح��ت��ي��اج��ات 

الو�سول لأعلى املراتب العلمية.

ق�سم  من  اخلالدي  اإح�سان  الدكتور 

الربوية  العلوم  كلية  يف  اخلا�سة  الربية 

ب���ني ك��ي��ف��ي��ة اإ����س���راك الأ���س��خ��ا���س ذوي 

الإحتياجات اخلا�سة يف املجتمع املحلي يف 

جمال التعليم والعمل واحلياة الجتماعية 

اإىل  م�����س��ريًا   ، وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

املتعلقة  ال�سحيحة  املفاهيم  ن�سر  �سرورة 

اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  بالأ�سخا�س 

وتوعية املجتمع بها.

وحت�����دث�����ت ����س���ريي���ن ح�������س���ني م��ن 

ت�سهيل  ع���ن ط���رق  اإن�����س��ان  اأن����ا  ج��م��ع��ي��ة 

ذوي  بالأ�سخا�س  املحيطة  البيئة  وتذليل 

قدراتهم  وتنمية  اخلا�سة  الإح��ت��ي��اج��ات 

ت�ساركي  منهج  واإتباع  بحقوقهم  وتوعيتهم 

باأن يكونوا قياديني يف  لإعطائهم الفر�سة 

جمتمعاتهم.

ح�سرها  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  نهاية   ويف 

يو�سف  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  نائب 

اخلا�سة  الربية  ق�سم  ورئي�س  م��ق��دادي 

من  غفري  وجمع  ال�سرمان  وائ��ل  الدكتور 

طلبة اجلامعة دار حوار مو�سع حول حقوق 

الأ�سخا�س ذوي الإحتياجات اخلا�سة

اجل����ام����ع����ة حت���ت���ف���ل ب�����ذك�����رى ال����ه����ج����رة ال���ن���ب���وي���ة ال�������ش���ري���ف���ة 

ل������ذوي الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة يف اجل��ام��ع��ة ت���دري���ب���ي���ة  ور�����ش����ة 
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فازت الطالبة عبري اجلندي 

يف  احل��دي��ث��ة  ال��ل��غ��ات  ق�سم  م��ن 

كلية الآداب يف جامعة اآل البيت 

باملركز الأول على م�ستوى اجلامعات 

الناعوري  عي�سى  بجائزة  الأردن��ي��ة 

عقدتها  وال��ت��ي  اليطالية  للرجمة 

اليطايل  واملعهد  اليطالية  ال�سفارة 

 ، اليغريي(  )دانتي  اليطالية  للغة 

حيث قامت وزيرة الثقافية وال�سفري 

الطالبة  بت�سليم  عمان  يف  اليطايل 

اجلنيدي اجلائزة .

 كما فاز الطالب ماأمون اإح�سان 

بن  احل�سني  الأم���ري  كلية  م��ن  ج��رن 

يف  املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل  عبد 

ال��ث��ال��ث��ة �سمن  ب��امل��رت��ب��ة  اجل��ام��ع��ة 

م�سابقة م�ساريع التخرج للطلبة والتي 

نظمتها كلية تكنولوجيا املعلومات يف 

اجلامعات  ومب�ساركة  جر�س  جامعة 

احلكومية واخلا�سة الأردنية .

 وف�����از ال��ط��ل��ب��ة جن����وى اح��م��د 

العزام، وملى احمد العمو�س، و�سيماء 

اهلل  �سيف  ووعد  احلراح�سة،  احمد 

الدلبيح، وعماد الدين خليل جميل، 

الثالث  باملركز  الرومي  زه��اء  ون��ادر 

امل�سابقة  �سمن  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن 

للقانون  الدولية  اللجنة  التي نظمتها 

ال����دويل الإن�����س��اين وب��رع��اي��ة جلنة 

فيها  �سارك  والتي  الأحمر  ال�سليب 

عدد من كليات احلقوق يف اجلامعات 

الأردنية الر�سمية واخلا�سة.

ال��ب��ي��ت  اآل  ج���ام���ع���ة   رئ���ي�������س 

عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

بعد  وتفوقهم  فوزهم  للطلبة  ب��ارك 

على  متقدمة  مراكز  على  ح�سولهم 

والتي  الأردن��ي��ة  اجلامعات  م�ستوى 

ك��ان��ت ث��م��رة ج��ه��وده��م امل��و���س��ول��ة 

اجلوائز يف  هذه  مثل  على  للح�سول 

التي  العلمية  وامل�سابقات  امل��ج��الت 

�ساركوا فيها، منوها حر�س اجلامعة 

للطلبة  ال���دع���م  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

املبدعني من اجل حتفيزهم ملوا�سلة 

الإبداع والنجاح والتفوق لرفع �سمعة 

اجلامعة حمليا ودوليا.

حممود  �سحده  حممد  الطالب  ح�سل 

�سطاره من كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة على املركز 

الثاين �سمن فعاليات املهرجان التكنولوجي 

ال��وط��ن��ي ال��ث��ام��ن وال�����ذي ع��ق��د يف رح���اب 

تكنولوجيا  حم��ور  ع��ن  الأردن���ي���ة،  اجلامعة 

الأع��م��ال وذل���ك ع��ن امل�����س��روع امل��و���س��وم ب��� 

”Smart Advertisement«

ع���ط���ا اهلل حم��م��ود  ال���دك���ت���ور   وق������ال 

ال�سطناوي من ق�سم نظم املعلومات امل�سرف 

تطبيق  هو  امل�سروع  هذا  بان  امل�سروع:  على 

يعترب حلقة و�سل بني ال�سركات وم�ستخدمي 

ال���ه���ات���ف ال���ن���ق���ال  لإي�������س���ال الإع����ان����ات 

وذل���ك  للت�سهيل  وف��ع��ال��ة،  ذك��ي��ة  بطريقة 

امل��ع��ل��وم��ات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  على امل�ستهلكني 

ال�سيارات  وع��رو���س  ال�سياحية  كالعرو�س 

عو�سا  والتكنولوجيا  وغريها  والأرا���س��ي 

وامل��واق��ع  كال�سحف  التقليدية  ال��ط��رق  ع��ن 

اللكرونية.

ف�����وز ط��ل��ب��ة م����ن اجل���ام���ع���ة ب���ج���وائ���ز حل�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى 

م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة يف امل�����ش��اب��ق��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ات

ف������وز ط����ال����ب م����ن ك���ل���ي���ة ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

ب���ج���ائ���زة امل���ه���رج���ان ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال���وط���ن���ي ال��ث��ام��ن
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قال رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأُ�ستاذ 

عن  �ستعلن  اجل��ام��ع��ة  اأّن  عرفة 

اإن�ساء كر�سي علمي يف كلية الآداب 

ا�سم  يحمل  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 

الدكتور  الراحل  الأردين  العامة 

ن��ا���س��ر ال���دي���ن الأ����س���د، ت��ق��دي��رًا 

لعطاءاته املو�سولة وجهوده العلمية 

املربورة، واأن هذا الكر�سي �سيكون 

التي  الأدبّية  بالدرا�سات  خمت�سًا 

ك��ان الأ���س��د رائ��ده��ا ال��ب��ارز على 

و�ستني  خم�سة  منذ  الوطن  ُم�ستوى 

عامًا م�ست. 

واأكد الدكتور عرفة اأن الراحل 

نقلها  جليلة  ر�سالة  �ساحب  ك��ان 

لطابه وتاميذه الُكرث، واأن واجب 

الذي  اجلميل  رّد  يقت�سي  ال��وف��اء 

التعليم  ميدان  يف  الفقيد  اأ���س��داه 

واحل��راك  العلمّي  والبحث  العايل 

الثقايف.

وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد 

حممد  الدكتور  الأُ�ستاذ  الإن�سانية 

رئي�س  اأن  ب��دوره  اأو�سح  ال��دروب��ي  

الإط���ار  و���س��ع  اإىل  ���ه  وَجّ اجلامعة 

تخليدًا  الكر�سي،  لإن�ساء  العلمّي 

واإق����رارًا  الأ���س��د  العامة  ل��ذك��رى 

واآث��اره  والبحثّية  العلمَيّة  بريادته 

امللمو�سة يف م�سرية الَتّعليم العايل 

الثقافية  واحلركة  العلمي  والبحث 

والأدبية يف الوطن.

واملناطق  والبيئة  املياه  بحوث  مركز  ح�سل 

���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  اجل���اف���ة يف 

الكيميائية  ال��ف��ح��و���س��ات  جم���ال  يف  الع��ت��م��اد 

لل�سرب  ال�ساحلة  للمياه  وامليكروبيولوجية 

والعادمة ال�سناعية وذلك من وحدة العتماد يف 

موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س ولغاية عام 2020 

م وفقًا ملتطلبات املوافقة الدولية الأيزو/اآيي�سي.

�سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة   رئي�س 

بذلها  التي  القيمة  اأ�ساد باجلهود  الدين عرفة 

والذي  لاعتماد  للو�سول  ك��وادره  بكافة  املركز 

ويف  ال��دول��ي��ة  املناف�سة  يف  ي�سهم  �سوف  ب���دوره 

خدمة املجتمع املحلي وخ�سو�سًا يف جمال املياه.

واملناطق  والبيئة  املياه  بحوث  مركز   مدير 

اإبراهيم بني يا�سني بني باأن هذا  اجلافة الدكتور 

اإدارة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  بف�سل  جاء  العتماد 

والأجهزة  بالكفاءات  وت��زوي��ده  للمركز  اجلامعة 

املتطورة مبينًا باأن املركز من خال هذا العتماد 

ال�ساحلة  للمياه  التحاليل  اأن��واع  بجميع  �سيقوم 

العاملية  املوا�سفات  �سمن  وال�سناعية  لل�سرب 

وبدقة عالية و�سيخدم قطاع املياه واملجتمع املحلي، 

عن  يقل  ل  مبا  القيام  ي�ستطيع  املركز  ب��اأن  مبينًا 

جمال  يف  املتخ�س�سة  التحاليل  من  نوعًا   )17(

املياه �سمن اأجهزة متطورة وكوادر كفوؤة.

اجلامعة يف  الأدبَيّة  للدرا�شات  الأ�شد  ين  الِدّ نا�شر  العالمة  كر�شي 

خمترب مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة يف اجلامعة يح�شل 

وامليكروبيولوجية الكيميائية  الفحو�شات  جمال  يف  العتماد  على 

د. اإبراهيم بني يا�سني

مدير مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة 
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من اأخبار اجلامعة

تظمت كلية احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا 

البيت م�سابقة جتريبية  اآل  املعلومات يف جامعة 

م�سابقة  غ��رار  على  الكلية  لطلبة  الربجمة  يف 

تناف�س  وق���د  ل��ل��ربجم��ة،  ال��ع��امل��ي��ة   )ACM(

الطلبة من خال هذه امل�سابقة يف حتٍد برجمي 

ا�ستمر خم�س �ساعات، وياأتي عقد هذه امل�سابقة 

اإعدادا ومتهيدًا للم�ساركة يف امل�سابقة الربجمية 

الأردنية  اجلامعات  م�ستوى  على  �ستعقد  والتي 

Jordanian Collegiate Progra -(

النتقال  �سيتم  حيث   ،)ming Contest
بالفرق الفائزة بعد ذلك للم�ساركة يف امل�سابقة 

ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ستعقد  ال��ت��ي 

 Arab Collegiate Programming(

اهلل  �ساء  ان  امل�ساركة  ث��م  وم��ن   ،)Contest

قبل  واملنظمة من  للربجمة  الدولية  امل�سابقة  يف 

.)ACM(

وق���د مت ت��ك��رمي ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة يف ه��ذه 

وقد  عليهم،  وال�سهادات  الدروع  بتوزيع  امل�سابقة 

امل�سابقة  يف  امل�ساركة  الفرق  تدريب  على  ا�سرف 

الدكتور وائل ق�سا�س من ق�سم علم احلا�سوب يف 

اجلامعة.

البيت  اآل  جامعة  اإدارة  ق��ررت 

الطيار  البطل  ال�سهيد  ا�سم  اإط��اق 

مهبط  ع��ل��ى  ال��ك�����س��ا���س��ب��ة  م���ع���اذ 

الطائرات العامودية  )الهيليوكبر( 

ووف��اء  تخليدا  وذل��ك  اجلامعة،  يف 

لل�سهيد البطل الطيار الك�سا�سبة.

اجلامعة  الأ�ستاذ   رئي�س 

عرفة  ال��دي��ن  �سياء  ال��دك��ت��ور 

با�سم  املهبط  ت�سمية  ب��ان  اأو���س��ح 

ال�����س��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ال���ط���ي���ار م��ع��اذ 

وف��خ��را  اع���ت���زازا  ج���اء  الك�سا�سبة 

اآل  جامعة  ولأ�سرة  عامة  لاأردنيني 

من  ال�سهيد  قدمه  ملا  خا�سة  البيت 

عن  ال��دف��اع  يف  بطولية  ت�سحيات 

الوطن واأمنه وا�ستقراره .

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  اأن   يذكر 

ق����د ����س���ارك���ت ال����وط����ن اأح����زان����ه 

الطيار  ال��ب��ط��ل  ال�سهيد  بفقيدها 

خال وقفة  م��ن  الك�سا�سبة  م��ع��اذ 

اأكدت  الوطن  لفقيد  وعزاء  ت�سامن 

اأهمية  على  اجلامعة  فيها  اأ�سرة 

القيادة  خلف  واح��دا  �سفا  الوقوف 

الها�سمية احلكيمة والقوات امل�سلحة 

الأردنية – اجلي�س العربي والأجهزة 

الأمنية يف الت�سدي لاإرهاب

املعلومات تكنولوجيا  لطلبة  الربجمة  ف����ي  جتريبية  م�شابقة 

على  الك�شا�شبة  ال��ط��ي��ار  ال�شهيد  اإ���ش��م  ت��ط��ل��ق  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة يف  »ال��ه��ي��ل��ي��وك��ب��رت«  ال��ع��ام��ودي��ة  ال��ط��ائ��رات  مهبط 
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رع����ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

غنيمة  اأب��و  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

ال�سالح  كفى  م��ب��ادرة  اإط���الق  حفل 

اجلامعة  يف  اأق��ي��م  وال����ذي  ي��دم��رن��ا 

الأ���س��ت��اذ  الرئي�س  ن���واب  وبح�سور 

والأ�ستاذ  ال��دروب��ي  حممد  الدكتور 

والأ�ستاذ  اخلاليلة  حممد  الدكتور 

الدكتور �سامل العون.

 واأل���ق���ى م��دي��ر اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال يف 

اهلل  عبيد  العميد  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية 

الت�سدي  اأهمية  فيها  اأكد  كلمة  املعايطة 

ل��ظ��اه��رة اإط������اق ال���ع���ي���ارات ال��ن��اري��ة 

الأبرياء  املواطنني  اأرواح  على  واملحافظة 

منوهًا اإىل �سرورة تعاون املواطن مع كافة 

الأجهزة الأمنية من اأجل وقف الظاهرة.

اجلهود  اإىل  املعايطة  العميد   واأ�سار 

العام  الأم���ن  مديرية  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 

والأن�سطة  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  تنظيم  يف 

الإج���راءات  بيان  نحو  الهادفة  التوعوية 

الوقائية وحتقيق مبداأ ال�سراكة املجتمعية 

املختلفة  وموؤ�س�ساته  املحلي  املجتمع  مع 

وموؤثرة  مهمة  و�سل  همزة  ي�سكل  وال��ذي 

ال�سامية  امللكية  ل��ل��روؤي��ة  جت�سيد  وه���ذا 

وترجمة من مديرية الأمن العام يف تفعيل 

مو�سحا  الأمنية  العملية  يف  املواطن  دور 

ب����اأن ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

لنهتدي  نربا�سًا  تعترب  احل�سني  بن  الثاين 

به وداعمًا لنا لتخاذ الإجراءات الازمة 

للت�سدي لهذه الظاهرة واحلد منها.

اجلامعة  يف  الطلبة  ���س��وؤون   عميد 

الدكتور عمر العطني اأو�سح اأن تنظيم مثل 

هذه املبادرة من �ساأنها اأن ت�سهم يف تر�سيخ 

على  املحافظة  وامل�ساواة  العدالة  مبادئ 

حياة كل اإن�سان وذلك ملنع القتل والإ�سابة 

امل�سوؤولة  غري  الطائ�سة  العيارات  نتيجة 

م�سريًا اإىل �سرورة العمل على اتخاذ كافة 

العقوبات امل�سددة بحق املخالفني . مدير 

ال�سوؤون التعليمية والفنية يف تربية املفرق 

الدكتور �سمارة العظامات اأكد اأن املبادرة 

خطوة تربوية �سلوكية قيمة تتجذر وتتاأ�سل 

عن طريق ن�سرها واإطاقها بهدف اإجناح 

لوقف ظاهرة  اإليها  ت�سعى  التي  الأه��داف 

اإطاق العيارات النارية.

مطلق امل��ب��ادرة الأ���س��ت��اذ ط��ال اأب��و 

واأه���داف  اأهمية  ب���دوره  ا�ستعر�س  عليم 

امل���ب���ادرة واخل���ط���ة امل��و���س��وع��ة لإجن���اح 

حمافظة  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

البيت  اآل  جامعة  بجهود  م�سيدًا  املفرق 

لدعم املبادرة وتنفيذ براجمها واأن�سطتها 

اإط��اق  ومنع  للتوعية  الهادفة  املختلفة 

العيارات النارية يف خمتلف املنا�سبات.

فيلم  عر�س  على  املبادرة   وت�سمنت 

وثائقي حول خماطر واآثار اإطاق الأعرية 

النارية يف املنا�سبات.

نائب  اأداره  ال��ذي  احلفل  ختام   ويف 

يو�سف  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ل��ب��ة  ����س���وؤون  عميد 

على  بالتوقيع  امل�ساركون  ق��ام  م��ق��دادي 

وث��ي��ق��ة مل��ن��ع اإط����اق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة 

والت�سدي للظاهرة.

ح���ف���ل اإط��������الق م�����ب�����ادرة ك���ف���ى ال�������ش���الح ي���دم���رن���ا

حول  دوليا  م��وؤمت��را  البيت  اآل  جامعة  تنظم 

»دور الأردن يف اإحياء الراث العربّي الإ�سامّي«، 

ني�سان  �سهر  اأواخ���ر  اجلامعة  يف  �سيقعد  وال��ذي 

والدار�سني  الباحثني  ع�سرات  مب�ساركة  القادم، 

واملحققني واملهتمني ب�سوؤون الراث العربّي درا�سة 

ونقدًا وحتقيقًا ون�سرًا وفهر�سًة، من داخل اململكة 

وخارجها، والذي يهدف التعريف بدور الأُردن على 

باملوروث  العتناء  يف  واخلا�س  العام  ال�سعيدين 

ة  العلميَّ جوانبه  واإب��راز  وخدمته  لاأُمة  احل�سارّي 

ة امل�سرقة.  ة والإن�سانيَّ واحل�ساريَّ

تنظمه  الذي  املوؤمتر  م�سروع  عن  حديثه  ويف 

كلية  مع  بالتعاون  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية 

الإ���س��ام��ي يف  ال���راث  اإح��ي��اء  وم��رك��ز  ال�سريعة 

اجلامعة، 

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ق��ال 

الدكتور �سياء الدين عرفة اإن املوؤمتر �سيو�سح 

الإ�سامّي  العربّي  الراث  خدمة  يف  الأردن  موقع 

درا�سة  يف  الأردين  ب��ال��دور  التعريف  خ��ال  م��ن 

املحققني  ب��اأع��ام  والتعريف  وحتقيقه،  ال���راث 

الأردنيني الذين اأ�سهموا على مدار �ستني عامًا يف 

موها يف ُحلل  اإحياء مئات املخطوطات العربية وقدَّ

علمّية زاهية.

الأردين  الإنتاج  اأن  عرفة  الدكتور   واأ�ساف 

�سرعية  ع��ل��وم  م��ن  ال����راث  ���س��ائ��ر جم����الت  يف 

اإ�سافات  فيه  وجتريبيَّة  وتاريخية  واأدبية  ولغوية 

والتعريف  عندها  الوقوف  ت�ستحق  وكمية  نوعية 

بالدور  اع��ت��دادًا  الأف���ذاذ  حُمققيها  وبجهود  بها 

الأردنية  للملكة  والفكري  والتاريخي  احل�ساري 

بريادتها  وال��داين  القا�سي  ي�سهد  التي  الها�سمية 

ة والبحثيَّة، وبف�سل احلاكمية الر�سيدة التي  العلميَّ

تعدُّ منهجًا را�سخًا للقيادة الها�سمية الفذة.

حممد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اأ���س��اد  جانبه،  م��ن 

اللجنة  رئي�س   - اجلامعة  رئي�س  نائب  ال��دروب��ي، 

من  اللجنة  تلقته  الذي  بالدعم  للموؤمتر،  املنظمة 

فعاليات  لإجن���اح  العلمي  البحث  دع��م  �سندوق 

املوؤمتر، ُمبينًا اأن املوؤمتر �سيكون غنيًا بامل�ساركات 

و�سمولها،  حم���اوره  ث��راء  ع��ن  ف�سًا  واحل�����س��ور، 

وتخ�سي�س جوائز علميَّة لأف�سل الأعمال املنجزة 

يف ع��دد م��ن جم���الت ال����راث، وم��ع��ر���س �سامل 

كلية  عميد  امل��ل��خ،  ح�سن  الدكتور  وب��ني  للكتاب. 

اأن  امل��وؤمت��ر،  مقرر   - الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

جامعة  لهتمام  تتويجًا  ياأتي  املوؤمتر،  هذا  انعقاد 

اآل البيت ب�سوؤون الراث العربّي، مو�سحا اأن كلية 

الآداب �سبق اأن نظمت موؤمترًا دوليًا يف هذا ال�ساأن 

الثقايف والفكري املُهم.

عميد كلية ال�سريعة ال�ستاذ الدكتور اأن�س اأبو 

اث العربّي الإ�سامّي  عطا، دعا املُهتمني بعلوم الرُّ

امل��وؤمت��ر على  م�����س��روع  الط���اع على  اأه��م��ي��ة  اإىل 

م�ساركاتهم  اإر�سال  اإىل  واملبادرة  اجلامعة،  موقع 

اللجنة  اإىل  املعلنة  امل�ساركة  �سروط  ا�ستوفت  التي 

ة بال�سرعة املمكنة. التح�سرييَّ

القادم ني�شان  يف  باجلامعة  الإ�شالمي«  العربي  الرتاث  اإحياء  يف  الأردن  »دور  دويل  موؤمتر 

من اأخبار اجلامعة
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حما�رضات وندوات علمية

اأبو  طال  الدكتور  �سعادة  اأك��د 

اأب��و  ط��ال  جمموعة  رئي�س  غ��زال��ة 

على  الركيز  اأهمية  الدولية  غزالة 

الثورة املعلوماتية اجلديدة والتي من 

التعليم  تطوير  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

متطلبات  م��واك��ب��ة  ب��ه��دف  والتعلم 

مبختلف  ال��ت��ط��وي��ر  يف  امل���رح���ل���ة 

املعلوماتية  التكنولوجيا  جم���الت 

والتقنيات والت�سالت احلديثة.

حما�سرة  خ��الل   واأ���س��اف 

اآل  جامعة  من  بدعوة  األقاها 

البيت حول »م�ستقبل التعليم« 

وب��ح�����س��ور رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

ال��ي��وم ه��و عامل  اإن ع��امل  ع��رف��ة: 

يتطلب  وال����ذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

التطور  ه��ذا  اإىل  للو�سول  ج��ه��ودا 

�سباب  تخريج  بهدف  التعليم  م��ن 

موؤهلني وقادرين على مواكبة العمل 

مع معطيات التكنولوجيا املعلوماتية 

احلديثة.

 واأ����س���ار ال��دك��ت��ور اأب����و غ��زال��ة 

�ستكون  اجل��دي��دة  ال��ث��ورة  اأن  اإىل 

املعلومات  تقنية  ثورة  بالركيز على 

اجنازًا  �ست�سبح  والتي  والت�سالت 

ب��دل��ي��ل م��ا حققته  ل�����اأردن  ك��ب��ريًا 

يف  الدولية  غزالة  اأب��و  طال  �سركة 

ه���ذا امل��ج��ال م��ن اجن����ازات تقنية 

ومعلوماتية حمليًا وعامليًا.

باأنه  غ��زال��ة  اأب��و  الدكتور  وي��ن 

ل��دي��ن��ا ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ازم��ة 

يف  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

والت�سالت  املعلومات  تقنية  جمال 

وهذه بداية ملوا�سلة م�سرية الإجناز 

الهدف  املعلوماتية  ال��ث��ورة  لتكون 

الرئي�سي لتطوير كافة القطاعات يف 

الوطن.

الرقمي  ال��ت��ح��ول  اأن  واأ���س��اف 

�سوء  يف  ملحة  ���س��رورة  التعليم  يف 

امل��ج��الت  ت��ط��ور يف  م��ن  ن�سهده  م��ا 

امل��ع��رف��ة  ث����ورة  اأن  ك��اف��ة م��و���س��ح��ًا 

بحد  التعليم  وتعني  مهمة  التعليمية 

�سرورة مواكبة  اإىل  م�سريًا  ذات��ه، 

لإجناح  املتطلبات  هذه  مع  املناهج 

هذا التغري احلديث يف عامل الثورة 

املعلوماتية.

وت��ط��رق ال��دك��ت��ور اأب����و غ��زال��ة 

من  املرجوة  والفوائد  النتائج  اإىل 

واملعلومات  التقنيات  ا�ستخدام هذه 

الو�سع  على  اجلديدة  والت�سالت 

املحلي  واملجتمع  للطلبة  التعليمي 

اإىل  بالإ�سافة  الأخرى،  والقطاعات 

فائدتها يف �سنع القرار القت�سادي 

لأي دولة يف العامل.

واأك����د اأب����و غ��زال��ة اأن��ن��ا اأم���ام 

مواكبتها  من  لب��د  معلوماتية  ث��ورة 

ن�سعى  حيث  الأردن  يف  خ�سو�سًا 

ال�سركاء  كافة  خال  من  جاهدين 

ل��دع��م ال���ربام���ج ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ي 

رئي�سية  اأداة  م�ستقبًا  ���س��ت��ك��ون 

مبينًا  ال��ق��رار،  �سنع  يف  للم�ساركة 

كافة  ملواجهة  ا�ستعداد  على  اأن��ن��ا 

متطلبات م�ستقبل التعليم.

غزالة  اأبو  الدكتور   وا�ستعر�س 

بع�س  �سهدته  ال��ذي  الكبري  التطور 

وغريها  فنلندا  منها  ال��ع��امل  دول 

ت��رك��ز على  ال��ع��امل وال��ت��ي  م��ن دول 

التعليم الرقمي مما زاد من اإنتاجها 

الأردن م�سوؤولية  وعلينا يف  القومي، 

كبرية جتاه دعم مثل هذه املبادرات 

على  بالفائدة  يعود  مبا  وامل�ساريع 

املحلية،  واملجتمعات  الطلبة  اأبنائنا 

وهذا ما تقوم به جمموعة طال اأبو 

غزالة الدولية من جهود ودور كبري 

لدعم التعليم الرقمي ليكون الأردن 

ال�سباق دائمًا يف التطوير والتحديث 

املعلوماتية  التقنيات  ا�ستخدام  نحو 

احلديثة.

بدعوة من اجلامعة

التعليم م�شتقبل  حول  يحا�شر  الدولية  غزالة  اأبو  طالل  جمموعة  رئي�س 
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الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة  رعى 

وبح�سور  ع��رف��ة  ال��دي��ن  ���س��ي��اء  ال��دك��ت��ور 

ال�سيد  �سعادة  عمان  يف  اليطايل  ال�سفري 

اأ�سبوع اللغة  براووت�سي فعاليات  جيوفاين 

ق�سم  نظمه  وال��ذي  العامل  ح��ول  اليطالية 

اللغات احلديثة يف كلية الآداب يف اجلامعة.

تنظيم  اإن   « ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   وق���ال 

واللغة  الثقافة  ن�سر  يهدف اإىل  الأي��ام  هذه 

والتعريف باحل�سارة  الأردن  يف  اليطالية 

العلمية  اجل��وان��ب  جميع  م��ن  الي��ط��ال��ي��ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 

واجنازاتها»

من  اإمي��ان��ا  باأنه  عرفة  الدكتور  وب��ني 

اللغات  على  الن��ف��ت��اح  ب�����س��رورة  اجلامعة 

يحظى  وتعليمها،  وتعلمها  املهمة  العاملية 

من  خا�سة  بعناية  اليطالية  اللغة  تعليم 

خ���ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ور ت��دري�����س اللغة 

جامعي  متطلب  من  اجلامعة  يف  اليطالية 

متكامل  ب��رن��ام��ج  اإن�����س��اء  اإىل  اخ��ت��ي��اري 

البكالوريو�س يدر�س  مرحلة  يف  متخ�س�س 

اليطالية،  باللغة  م��واد  ع��دة  الطلبة  فيه 

باللغة  والرعاية  الهتمام  ان  اإىل  منوها 

القوية  الطيبة  من  العاقة  ينبع  اليطالية 

التي جتمع بني الأردن وايطاليا يف املجالت 

الثقافية والعلمية وال�سياحية والقت�سادية.

العاقات  اأن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   واأك���د 

الأردنية اليطالية عاقة حميمة قائمة على 

الحرام املتبادل والعمل امل�سرك والتعاون 

جاء  وال��ذي  كافة  امل�ستويات  على  املو�سول 

الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ال��ة  م��ن  ب��دع��م 

ماتاريا،  �سريجيو  والرئي�س  احل�سني  ابن 

و�ساح  احلكمة  على  العتماد  خ��ال  من 

والتعاي�س  الثقافة،  وتبادل  واملعرفة  العلم 

وامل�صاركة.

جانبه  م��ن  ثمن  الي��ط��ايل   ال�سفري 

األ  جامعة  بها  تقوم  التي  الكبرية  اجلهود 

البيت يف احت�سانها لربامج اللغة اليطالية، 

مو�سحا اأن اإقامة هذا الأ�سبوع دليل وا�سح 

على الهتمام والدعم والرعاية التي توليها 

اأك��رث  والتعريف  اليطالية  للغة  اجلامعة 

بالغات وثقافات ال�سعوب املختلفة.

والتن�سيق ما  التعاون  اأن  ال�سفري  وبني 

البيت  اآل  وجامعة  اليطالية  ال�سفارة  بني 

وامل�ساريع  الربامج  اإقامة  اإجناح  يف  �ساهم 

يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  امل�سركة والتي 

واجلامعة  ال�سفارة  بني  ما  ال�سراكة  تعزيز 

يف املجالت التعليمية والأن�سطة املختلفة.

 عميد كلية الأدب يف اجلامعة الأ�ستاذ 

يف  �سيتم  اأو�سح باأنه  امللخ  ح�سن  الدكتور 

نهاية العام اجلامعي تخريج الدفعة الأوىل 

يف  املزدوج  البكالوريو�س  برنامج  طلبة  من 

اللغة اليطالية، مو�سحا بان الق�سم بحاجة 

هوية  اللغة  اأن  وتطوير باعتبار  دع��م  اإىل 

املزيد  هناك  بان يكون  يوؤمل  وال��ذي  الأم��ة 

اليطالية  اللغة  اأن  باعتبار  ال��ت��ع��اون  م��ن 

من  واح��دة  املختلفة  التاريخية  مبراحلها 

اللغة  م��ع  احل�����س��اري  التفاعل  لغات  اأه��م 

العربية واآدابها قدميا وحديثا.

على  الأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات   وت�سمنت 

ث��ق��اف��ي��ة وع���رو����س لطلبة  ف��ق��رات  ت��ق��دمي 

نخ�س�س اللغة اليطالية.

اجلامعة  رئي�س  احلفل نواب   وح�سر 

والأ�ستاذ  الدروبي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ 

الدكتور  والأ�ستاذ  غنيمة  اأبو  علي  الدكتور 

حممد اخلايلة وعمداء الكليات والطلبة. 

األقى  البيت،  اآل  جامعة  من  بدعوة 

معايل الأ�ستاذ الدكتور ع�سام زعباوي 

ال��ع��ايل  التعليم  ت��ط��وي��ر  خ���رباء  رئ��ي�����س 

يف م��ك��ت��ب اي��را���س��م��و���س ب��ل�����س ال��وط��ن��ي 

الإل��ك��روين  »التعلم  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 

على  فيها  اأك���د  واإج���راءات���ه«  و�سيا�سته 

القيمية  النظر باملنظومة  اإعادة  �سرورة 

املرتبطة بالتعليم العايل لتح�سني م�ستوى 

خمرجات التعليم التي تعود بالفائدة على 

العديد من  املجتمع والوطن نظرًا لوجود 

الإلكروين  التعلم  تدعم  التي  املحفزات 

اأه��م��ه��ا ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت وال��ع��ومل��ة التي 

العلوم  �ستى  على  الط��اع  للفرد  اأتاحت 

اإىل  التعليم  م��ن  والن��ت��ق��ال  وامل���ع���ارف. 

الإبداع،  اإىل  العلمي  البحث  ومن  التعلم، 

خدمة  يف  اجل��ام��ع��ة  دور  م��ن  والن��ت��ق��ال 

املجتمع اإىل لعب دور قيادي يف املجتمع، 

اإياء الأهمية لدوافع التعليم  م�سريًا اإىل 

الأربع وهي، نتعلم لنكون، ونتعلم لنعرف، 

ونتعلم لنعي�س، ونتعلم لنعمل، موؤكدًا على 

من  الدوافع  هذه  ترجمة  هو  املطلوب  اأن 

واأدوات  واأ�ساليب  ومناهج  برامج  خال 

وخدمات التعليم يف اجلامعات.

اجلامعات  زعباوي  الدكتور   ودعا 

العلمي  البحث  اآلية  النظر يف  اإع��ادة  اإىل 

الو�سول  اإىل  الأفكار  تطبيق  من  لينتقل 

ملرحلة الإبداع.  و�سرورة تقدمي اجلامعة 

التعلم  جم��ال  يف  ال��ازم��ة  الت�سهيات 

كافية  ف�سحة  يعطي  ك��ون��ه  الإل���ك���روين 

للجميع يف التعلم والبحث و�سوًل للن�سر، 

اأ�سبحت  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات  اأن  ك��م��ا 

الإلكروين  التعلم  بف�سل  واأو�سع  اأ�سمل 

من  العديد  بني  الإلكروين  للربط  نظرًا 

املكتبات اجلامعية يف خمتلف اجلامعات 

اإىل  م�سريًا  وال��ع��امل  البلد  م�ستوى  على 

جتربة الأردن يف ربط 17 مكتبة جامعية 

ال��و���س��ول  لت�سهيل  ال��ك��رون��ي��ا  ببع�سها 

للمعلومة.

ال��ت��ط��ور احل��ا���س��ل يف  اإىل  واأ����س���ار 

حيث  اجلامعات  خمتلف  يف  املختربات 

افرا�سية  خمتربات  معظمها  اأ�سبحت 

اأت��اح  ال���ذي  الإل���ك���روين  التعلم  بف�سل 

واجلامعات  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�سبيك 

مع غريها من مراكز البحث والتطوير .

يف  الطالب  دور  اأن  اإىل   واأ���س��اف 

عما  ك��ل��ي��ًا  ت��غ��ري  ق��د  التعليمية  العملية 

الطالب  فاأ�سبح  ال�سابق  يف  عليه  ك��ان 

التعليمي  الهرم  يف  رئي�سيًا  م�ساركًا  الآن 

الوقت  نف�س  يف  املعلومة  وير�سل  ي�ستقبل 

ويتعلم �سمن الفريق بدل التعلم الفردي 

مع  وتوا�سله  للخريج  العتبار  يعيد  مما 

التي  املحا�سرة  نهاية  .  ويف  اجلامعة 

اأبو غنيمة  قدم لها الأ�ستاذ الدكتور علي 

الكليات  ل�����س��وؤون  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب 

ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  وح�����س��ره��ا  العلمية 

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��دروب��ي  حممد 

لل�سوؤون الإدارية والأ�ستاذ الدكتور حممد 

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اخلايلة 

الدكتور  والأ���س��ت��اذ  الإن�سانية  الكليات 

ل�سوؤون  نائب رئي�س اجلامعة  العون  �سامل 

ال���س��ت��ث��م��ار وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وع��م��داء 

وطلبة  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الكليات 

اأجاب  مو�سع  ونقا�س  دار حوار  اجلامعة، 

احل�سور  اأ�سئلة  على  املحا�سر  خ��ال��ه 

وا�ستف�ساراتهم .

العامل حول  اليطالية  اللغة  اأ�شبوع  فعاليات  يرعى  اجلامعة  رئي�س   : عمان  يف  الإيطايل  ال�شفري  بح�شور 

د. زعبالوي يحا�شر عن »التعلم الإلكرتوين و�شيا�شته واإجراءاته« يف اجلامعة 
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احلكمة  بيت  معهد  من  بدعوة 

الأ�ستاذ  األقى  البيت  اآل  جامعة  يف 

الدكتور حمدي عبد الرحمن ح�سن 

جامعة  يف  ال�سيا�سية  النظم  ا�ستاذ 

العربية  بالإمارات  �سلطان  بن  زايد 

ال��ق��وة  “دور  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 

بعد  الدولية  العالقات  يف  الناعمة 

احلرب الباردة “.

ح�سن  حتدث الدكتور  البداية  ويف 

مثل  الدولية  ال�سيا�سية  الجت��اه��ات  ع��ن 

للدول  الدولية  والهيمنة  الناعمة  القوة 

العظمى على دول العامل الثالث عن طريق 

ال�سيا�سية  الأبوية  اأو  البنادق  دبلوما�سية 

وامل�ساريع  اخلدمية  امل�ساعدات  تقدمي  اأو 

اأجل  التنموية للدول الفقرية والنامية من 

الهيمنة عليها �سيا�سيًا م�ست�سهدًا على هذه 

العظمى  ال��دول  بع�س  بهيمنة  ال�سيا�سات 

على القارة الأفريقية .

للم�سهد  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ظ��رة  اأن  وب���ني 

واأخ��رى  جزئية  روؤي��ة  اإىل  تنق�سم  ال��دويل 

كلية حيث دائما ما تكون النظرة اجلزئية 

اأن الإعام الدويل يقدم لنا  خاطئة ذلك 

ال��دويل  امل�سهد  عن  ذهنية خاطئة  �سور 

اأن  اإىل  م�سريًا  اخلا�سة  لأج��ن��دات��ه  تبعًا 

والتنبوؤ  التوقع  يف  ف�سل  العربي  الإع���ام 

والتاأثري يف الراأي العام الدويل.

وت�����س��اءل امل��ح��ا���س��ر ع��ن اله��ت��م��ام 

اأفريقيا  يف  ال��دويل  الهتمام  يف  والتحول 

النظام  يف  الدولية  الهيمنة  �سيغ  وحت��ول 

الدويل وفقًا للنظريات .

للهيمنة  اأن  ح�سن  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

الدولية �سق ع�سكري �سلب مرتبط بنظرية 

النظام  يتبع  لذلك  الراأ�سمايل  التو�سع 

احلق  تخلق  ال��ت��ي  ال��ق��وة  نظرية  ال���دويل 

وحتميه وغالبًا ما كانت دول العامل الثالث 

هي اخلا�سرة من جراء هذه ال�سيا�سات.

من  من��اذج��ًا  املحا�سر  واأ�ستعر�س 

الناعمة  القوة  الفريقية وتطور  الثقافة 

واأ�ستخدامها يف العاقات الدولية وتناف�س 

القوى الدولية يف ا�ستخدامها مركزًا على 

افريقيا  على  والغربي  ال�سرقي  التناف�س 

متمثًا بال�سني والوليات املتحده وبظهور 

عظمى  وقوة  رئي�سي  كاعب  ال�سني  دولة 

وحماولتها  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  م��وازي��ن  يف 

الهيمنة على عدة دول اإفريقية من خال 

عن  بعيدًا  والتنموي  القت�سادي  التدخل 

اطار  ظهور  اإىل  م�سريًا  الع�سكري  ال�سق 

دويل جديد يتمثل يف �سياغة رامو�س عام 

اإجماع بكني الذي يقدم ال�سني  2004 ان 

للهيمنة  وبديًا  للتنمية  بديًا  باأعتبارها 

ل��دول  التنمية  يف  و���س��ري��ك��ا  الأم��ري��ك��ي��ة 

التحول  يف  وت��اأث��ريه��ا  والنامية  الفقرية 

ال�سيا�سي .

على  ح�سن  الدكتور  املحا�سر  ورك��ز 

راأ�سها  وعلى  الدولية  املوؤ�س�سة  دور  على 

البنك الدويل يف ال�ستخدام الغربي للقوة 

املتحيز  العاملي  العام  واأ�سهام  الناعمة 

يف ذلك واأ�سار اإىل �سيا�سة البنك الدويل 

وتاأثريه يف العاقات الدولية كو�سيلة للقوة 

الناعمة واملتمثلة بتقدمي متويًا م�سروطًا 

للدول النامية .

يكون  اأن  اىل  ح�سن  الدكتور   ودعا 

امل�ستوى  على  الت�ساركية  م��ن  هناك نوع 

وبناء  الراهنة  التحديات  ملواجهة  العربي 

نظام  وج��ود  اىل  عربيًا م�سريًا  م�ستقبًا 

ثالث يف ال�سيا�سة الدولية يقوم على فكرة 

العاقة  تكون  بحيث  ال��دول  بني  ال�سراكة 

ال��دول��ة  هيمنة  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  بينها  ن��دي��ة 

اأن هناك  . وا�ساف  ال�سعيفة  القوية على 

تنظيمات عدة ظهرت على ال�ساحة الدولية 

ال��ع��اق��ات  يف  م���وؤث���رًا  ع��ن�����س��رًا  و�سكلت 

الدولية مثل القاعدة وداع�س وبوكو حرام 

هناك  اأن  موؤكدًا  التنظيمات  من  وغريها 

خال �سيا�ستها  م��ن  ت�سعى  عظمى  دول 

الدولية اىل تعميق الطائفية والنق�سامات 

وهي من خلقت البيئة املنا�سبة لظهور مثل 

هذه التظيمات.

ال�سرعة  علي  الدكتور  وحتدث 

ال��ق��وة  ح���ول  احلكمة  بيت  معهد  م��ن 

الط����ار  ال�سلبة يف  وال���ق���وة  ال��ن��اع��م��ة 

ال�سلبة  على  الغرب  يركز  ومل��اذا  العربي 

 ، الذكية  الح��وال  اح�سن  ويف  العرب  مع 

يف  الراجع  اىل  ال�سرعة  الدكتور  وتطرق 

الدبلوما�سية ال�سعبية العربية ب�سبب غياب 

مفهوم املواطنة واأنح�سار املجتمع بني دافع 

مدخل  ب��اأي  مت�سائًا  و�سارقها  �سرائب 

�سي�سهم اأذا كان حال العرب ما زال يرتكز 

على اأن الر�س وال�سعب ملك للنظام بينما 

املواطنة  خال  من  مب�ساواته  اأح�س  الغري 

اىل  فاأدت  النتماء  عززت  التي  ال�سادقة 

قيام املواطن بر�سالته .

لها  ق��دم  التي  املحا�سرة  نهاية  ويف 

واأدارها عميد معهد بيت احلكمة ال�ستاذ 

وح�سرها جمع  الهزامية  حممد  الدكتور 

غفري من طلبة اجلامعة وعدد من اع�ساء 

بني  مو�سع  ح��وار  دار  التدري�سية  الهيئة 

على  خالها  اج��اب  واحل�سور  املحا�سر 

ا�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم .

�سمن �سعي اإدارة اجلامعة الدوؤوب 

نظمت  وتطويرها  باجلامعة  للنهو�س 

امل��ح��ا���س��رات  م���ن  �سل�سلة  اجل��ام��ع��ة 

الأمن اجلامعي بهدف  لأفراد  التوعوية 

عدد  على  والتعرف  مهاراتهم  تطوير 

م���ن امل�����س��ت��ج��دات يف جم���ال ال��ت��ع��ام��ل 

على حما�سرات  �سملت  اجلمهور  م��ع 

ق�سم  ورئي�س  وقائي  اأم��ن  مدير  قدمها 

البحث اجلنائي ومندوب ق�سم مكافحة 

املفرق  �سرطة  م��دي��ري��ة  يف  امل��خ��درات 

مراعاتها  الواجب  الأ�سا�سيات  تناولت 

امل��رج��وة  الأم��ن��ي��ة  ال��غ��اي��ات  لتحقيق 

للحفاظ على الأمن اجلامعي.

وت�����رك�����زت امل����ح����ا�����س����رات ع��ل��ى 

مراقبة املداخل واملخارج يف اجلامعات 

والقيام  اجلامعية  الهوية  من  والتاأكد 

ب����دوري����ات ت��ف��ت��ي�����س م���ن ق��ب��ل الأم����ن 

وتعزيز  اجلامعة  مرافق  على  اجلامعي 

احل�����س الأم���ن���ي ل���دى م��وظ��ف��ي الأم���ن 

اجل��ام��ع��ي وال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����س��ك��ات 

عالية  درجة  وفر�س  بحرفية  اجلامعية 

العام  الأم��ن  مع  والتن�سيق  التعامل  يف 

اإىل  بالإ�سافة  م�سكلة  لأي  حدوث  حال 

الطلبة  ب��ني  ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  �سبط 

و�سرورة عمل خطط طوارئ للتعامل مع 

كافة الإحتمالت.

ال��ت��ي  امل���ح���ا����س���رات  ن��ه��اي��ة  ويف 

الأمن اجلامعي  دائ��رة  مدير  ح�سرها 

حم��م��د اجل�����راح وع����دد م���ن م��وظ��ف��ي 

خمتلف  حول  مو�سع  ح��وار  دار  الدائرة 

ق�سايا الأمن اجلامعي

اجلامعة يف  حما�شرة  الباردة«  احلرب  بعد  الدولية  العالقات  يف  الناعمة  القوة  »دور 

اجلامعة يف  مهاراتهم  لتقوية  اجل��ام��ع��ي  الأم���ن  لأف����راد  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رات 
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اأكد ع�سو جمل�س هيئة مكافحة الف�ساد الدكتور طال 

داعمة ملكافحة  حقيقية  �سيا�سية  اإرادة  هناك  ال�سرفات اأن 

جمال  يف  كبري  وطني  بجهد  تقوم الهيئة  حيث   ، الف�ساد 

حماربة الف�ساد ومواجهة خماطره من خال قيامها بالدور 

الوقائي قبل وقوع املخالفات .

والتثقيف  التوعية  حما�سرة حول  خ��ال   واأ�ساف 

مبخاطر الف�ساد والتي عقدت يف جامعة األ البيت بح�سور 

علي  الأ�ستاذ الدكتور  بالوكالة  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ون��واب  غنيمة  اأبو 

اخلايلة والأ�ستاذ الدكتور �سامل العون اأن الهيئة ا�ستطاعت 

خال فرة ب�سيطة اإعادة ما يقارب 30 مليون دينار للخزينة 

واإحالة عدة �سركات خمالفة للق�ساء.

خمتلفة  اأن���واع  هناك  ال�سرفات  ال��دك��ت��ور   واأ�ساف 

 ، والإداري  والأك��ادمي��ي  وامل���ايل  ال�سيا�سي  منها  للف�ساد 

القانون  اأح��ك��ام  وف��ق  امل�سائلة  ف��وق  اأح��د  ل  باأنه  مو�سحا 

الهيئة  والد�ستور ول يوجد خطوط حمراء للتدخل يف عمل 

يف مكافحة الف�ساد، والتي تعمل بحزم وفق معايري العدالة 

و�سيادة القانون .

 واأ�سار الدكتور ال�سرفات اأن احلكومة احلالية متعاونة 

مع جمل�س هيئه مكافحة الف�ساد يف احلفاظ على املال العام 

وهناك تعاون حقيقي مع جمل�س الأمة باعتبار اأن مكافحة 

النزاهة  منظومة  تعزيز  يف  عليا  وطنية  م�سلحة  الف�ساد 

ميكن  ل  اأمر  القانون  �سيادة  اأن  موؤكدا  الف�ساد،  ومكافحة 

مو�سحا اأن   ، واملح�سوبية  الوا�سطة  ملحاربة  عنها  التنازل 

جمل�س الهيئة حم�سن بحكم القانون من العزل واملاحقة .

 

الف�ساد  توعوية ملواجهه خماطر  اأدوار  للهيئة  ان  وبني 

وقوع  وقائي قبل  ودور  والإر�سادات  املحا�سرات  خال  من 

الهيئة  قامت  حيث   ، حدوثه  قبل  والتحقيق  ف�ساد  �سبهات 

من  عاجي  وتقدمي دور  املخالفة  العطاءات  بع�س  باإيقاف 

خال التحقيق يف �سبهات الف�ساد وحت�سيل الأموال .

اجلديد  القانون  م�سروع  اأن  ال�سرفات  الدكتور  وبني 

من  الهيئة  �ساحيات  و���س��ع  التعديات  وح�سب  للهيئة 

وغريها  الإداري  الف�ساد  ق�سيا  متابعة  على  الركيز  خال 

مبينا   ، القانون  وفق  فيها  التحقيق  يتم  التي  الق�سايا  من 

العام  باملال  الهدر  ق��رارات  من  الكثري  اأوقفت  ان الهيئة 

بهدف املحافظة على امل�سلحة العامة والوطنية معا .

 وفيما يتعلق باخل�سخ�سة اأو�سح الدكتور �سرفات اأن 

ملفات  درا����س���ة  مهمتها  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة  ه��ن��اك 

اخل�سخ�سة  والتحقيق فيها كافة  ويف حال اإثبات اأي ق�سية 

البنية  م�ساريع  اأن  العام منوها  النائب  اإىل  حت��ال  ف�ساد 

فيها  التحقيق  يتم  وعطاءات  وط��رق  خدمات  من  التحتية 

واإحالة الأطراف املتورطة يف �سبهات الف�ساد اإىل العدالة.

ال�سباب  توعية  �سرورة  على  ال�سرفات  الدكتور   واأكد 

الوطني  واأثاره املدمرة على القت�ساد  الف�ساد  من خماطر 

للت�سدي للف�ساد  حقيقية  اإرادة  هناك  اإن  اإىل  م�سريا   ،

الق�سايا  لل�سكاوي وتلقى  ق�سم  يوجد  ، حيث  اإ�سكاله  بكافة 

يف الهيئة والتي يتم التعامل معها بكل �سفافية ونزاهة ووفق 

هيئة  جمل�س  بها يف  املعمول  والتعليمات  والأنظمة  القانون 

مكافحة الف�ساد .

 ويف ختام املحا�سرة والتي اأدراها عميد �سوؤون الطلبة 

مو�سع  ونقا�س  حوار  دار  العطني  عمر  الدكتور  اجلامعة  يف 

الدكتور  اأجاب خالها  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني 

ال�سرفات على اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم .

ع�شو جمل�س هيئة مكافحة الف�شاد

الف�شاد» مبخاطر  والتثقيف  »التوعية  حول  اجلامعة  يف  يحا�شر 
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الأر���س  علوم  معهد  من  بدعوة 

األقى  البيت  اآل  جامعة  يف  والبيئة 

رئي�س  ال��ه��اج��ري  �سعيد  ال��دك��ت��ور 

جليولوجيي  الأمريكية  اجلمعية 

البرول يف ال�سرق الأو�سط حما�سرة 

حول جيولوجيا البرول.

الهاجري عن  ال���دك���ت���ور   وحت�����دث 

ت��اري��خ اك��ت�����س��اف ال���ب���رول وت��ط��ور ط��رق 

وجود  واأ�سباب  البدايات  منذ  ا�ستخراجه 

احلقول البرولية خا�سة يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط .

لديه  الأو�سط  ال�سرق  اإىل اأن   واأ�سار 

40% من املخزون العاملي للنفط ، منوها اأن 

 90 يبلغ  ال��ب��رول  م��ن  ال��ع��امل  ا�ستهاك 

ال�سرق  منطقة  تنتج  يوميا  برميل  مليون 

الأو�سط منها 29% من ال�ستهاك اليومي 

للنفط و25% من ال�ستهاك العاملي للغاز.

 واأكد الدكتور الهاجري على امل�ستقبل 

اجل��ي��ول��وج��ي  امل��ج��ال  يف  للعمل  ال���واع���د 

و����س���رورة الن��ت��ق��ال م��ن ام��ت��اك ال���رثوة 

التكنولوجية  الرثوة  امتاك  اإىل  البرولية 

يف املجال نف�سه.

ح�سرها  التي  املحا�سرة  نهاية   ويف 

والبيئة  الأر����س  علوم  معهد  عميد  نائب 

من  احلراح�سة وعدد  ���س��رى  ال��دك��ت��ورة 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية وطلبة املعهد دار 

حوار مو�سع اأجاب خاله الدكتور الهاجري 

على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور.

البيت  اآل  جامعة  يف  الآداب  كلية  من  بدعوة 

�سومان،  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

الجتماعية  الدرا�سات  يف  ال��دويل  اخلبري  األقى 

�سيار  الدكتور  الأ�ستاذ  والتاريخية  والثقافية 

العربية  »الأزم��ن��ة  بعنوان  حما�سرة  اجلميل 

يف  العربية  املنطقة  اأن  خالها  بني  وماآلتها«. 

لانطاق  ب���وادر  �سهدت  الأخ���رية  ال�سنوات 

ت�سميته  على  اأط��ل��ق  م��ا  خ��ال  م��ن  والنه�سة 

بالربيع العربي قبل اأن تداهمها تغريات جذرية 

اأعادت املنطقة اإىل الوراء على الرغم من كل 

التغيريات التي عا�سرتها املنطقة يف املا�سي.

املجتمعات  اأن  اجلميل  ال��دك��ت��ور   واأك���د 

العربية بحاجة ما�سة اإىل مقومات جديدة لها 

القدرة على التعامل مع العامل مبرونة، خا�سة 

مع وجود مقومات وعنا�سر موحدة يف الوطن 

ومناهج  اإيجاد اأ�ساليب  و���س��رورة  العربي، 

تربوية منفتحة ترعى الإبداعات وتوفر فر�س 

والتكوين  العلمي  البناء  خال  من  املناف�سة 

الثقايف.

املجتمعات  اأن  اإىل  الدكتور اجلميل   ونوه 

التطور  جتاه  احل��راك  ت�ستطيع  ول  تنه�س  ل 

موؤ�س�سات  اأو  ع�سرية  قوانني  با  والتقدم 

وت��ن��م��وي،  تعليمي  اإ���س��اح  اأو  دمي��ق��راط��ي��ة 

ال�سيا�سية  املنطقة  اأن   تداعيات  مو�سحا 

اأثرت �سلبيًا على املثقف واملفكر العربي.

اإىل ���س��رورة  ال��دك��ت��ور اجل��م��ي��ل   ودع����ا 

الغلو  العربية بعيدا عن  النهو�س باملجتمعات 

والعطاء  البذل  من  اأر�سية  على  والتطرف، 

والحرام للراأي الأخر، والتفاعل مع �سنوف 

الثقافات الإن�صانية.

 ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور 

عليان اجلالودي.

اجل��ام��ع��ة يف  ال����ب����رتول  ج��ي��ول��وج��ي��ا  ح�����ول  حم���ا����ش���رة 

اجلامعة يف  وم��اآلت��ه��ا«  ال��ع��رب��ي��ة  »الأزم���ن���ة  ح���ول  حم��ا���ش��رة 
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جامعة  يف  اللغات  مركز  عقد 

حما�سرات  �سل�سلة  �سمن  البيت  اآل 

تثقيفية للطلبة الوافدين حما�سرة 

ما  الأجانب  الطلبة  »اإقامة  بعنوان 

ق�سم  رئي�س  األقاها  عليها«  وم��ا  لها 

الق�سايا يف وزارة الداخلية الأردنية 

ال�سيد مالك العودات.

كدولة  الأردن  اأن  فيها   اأو�سح 

�سل�سلة  اأ���س��در  وموؤ�س�سات  ق��ان��ون 

ق��وان��ني ل��رع��اي��ة ����س���وؤون الأج��ان��ب 

والإق��ام��ة واحل��دود منذ ع��ام 1927 

ذات  متخ�س�سة  م��دي��ري��ة  واأن�����س��اأ 

الوافدين  اأم��ور  ملتابعة  عالية  مهنية 

الأجانب  و�سوؤون  الإقامة  اإدارة  وهي 

تكون  العام  الأم��ن  ملديرية  التابعة 

وت�سهيل  ال��واف��دي��ن  خدمة  مهمتها 

اإىل  امل��م��ل��ك��ة م�����س��ريًا  اإق��ام��ت��ه��م يف 

ال��ذي  الأردين  ال��ق��ان��ون  اإن�����س��ان��ي��ة 

ر�سوم  من  الوافدين  الطلبة  يعفي 

حالة  على  ويدل  الأم��ر  الإقامة  اإذن 

الأخاقي  والرقي  القانوين  التقدم 

يف اململكة.

الأردين  ال���ق���ان���ون  اأن  وب����ني 

وحريتهم  ال��واف��دي��ن  ح��ق��وق  ك��ف��ل 

ال�سخ�سية واحلق يف اللجوء للجهات 

احلكومية والق�ساء يف حال واجهتم 

على  يجب  املقابل  ويف  مع�سلة  اأي 

اململكة  ب��ق��وان��ني  الإل���ت���زام  ال��واف��د 

واحرامها.

ال��دائ��م  التن�سيق  اإىل  واأ����س���ار 

من  وال��ع��دي��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ني 

�سوؤون  ملتابعة  اململكة  يف  ال�سفارات 

عمالتهم ومواطنيهم من اأجل تنظيم 

اإقامتهم وحماية م�ساحلهم يف ظل 

ما ينعم به الأردن من حالة ا�ستقرار 

اأمني فريدة بقيادة ها�سمية حكيمة.

ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  ن��ه��اي��ة  ويف 

الدكتور  اللغات  مركز  مدير  اأداره��ا 

العودات  ال�صيد  اأجاب  مقابلة  كمال 

الطلبة  وا���س��ت��ف�����س��ارات  اأ�سئلة  ع��ن 

الوافدين.

ن��ظ��م م��ع��ه��د ب��ي��ت احل��ك��م��ة يف 

“دور  بعنوان  ن��دوة  البيت  اآل  جامعة 

احل�سارات”  ح���وار  يف  اجل��ام��ع��ات 

حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  فيها  �سارك 

احلكمة  بيت  معهد  عميد  الهزامية 

من  احل��ايف  عامر  الدكتور  والأ�ستاذ 

اأنور اخلالدي  ال�صريعة والدكتور  كلية 

من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

 وبني الدكتور الهزامية اأن للحوار 

اأهمية بالغة يف حياة النا�س، و�سرورة 

وتربوية  واجتماعية  اإن�صانية  ب�صرية 

وعلمية ودعوية، منوها اإىل اأن احلوار 

الإ�سامي  الفكر  جتديد  اإىل  ي���وؤدي 

وال��ن��ه��و���س مب�����س��روع��ه احل�����س��اري 

بالطرق  ال��ف��ك��ر  مم��ار���س��ة  اإط����ار  يف 

ال�صليمة.

 ال��دك��ت��ور اأن�����ور اخل��ال��دي 

كلية  يف  امل�سارك  التاريخ  اأ�ستاذ 

طالب  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب 

اختاف  على  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ت��ي��ارات 

انتماءاتها املذهبية والفقهية لالتزام 

اأن  اإىل  ال��ب��ن��اء.  م�سريًا  ب���احل���وار 

اإل  يكون  اأن  الهادف ل ميكن  احل��وار 

رغبة  جتمعها  متكافئة  اأط���راف  ب��ني 

نتيجة  يكون  ول  التفاهم  يف  م�سركة 

�سغط اأو ترهيب.

 واأو���س��ح ال��دك��ت��ور اخل��ال��دي اأن 

احلوار يتطلب العراف بوجود الآخر 

واحرام حقه يف تبني راأي اأو موقف اأو 

ر�سالة  اإىل  متطرقا  خمتلف،  اجتهاد 

لح��رام  من��وذج��ا  باعتبارها  ع��م��ان 

وتو�سح  الأخ����رى  والأدي�����ان  احل����وار 

و�سبيل  احلقيقية  الإ����س���ام  ���س��ورة 

املختلفة  احل�����س��ارات  ب��ني  للتفاهم 

وحماربة الغلو والتطرف.

 ال���دك���ت���ور ع��ام��ر احل���ايف 

كلية  يف  الأدي��������ان  اأ����س���ت���اذ 

بني  احل����وار  “اإن  ق���ال  ال�سريعة 

املوؤ�س�سة  وج���ود  يعني  احل�����س��ارات 

احلرة التي تعنى بالبحث وغري تابعة 

اأن  مو�سحا  اقت�سادية.  اأنظمة  لأي 

اجلامعات هي املوؤ�س�سات التي ميكن 

ولي�س  التقدم  نحو  بالأمة  تنه�س  اأن 

لنا بديل اإل احلوار.

 واأك�����د ال��دك��ت��ور احل����ايف على 

الربامج  اإع���داد  يف  اجلامعات  دور 

تعزيز  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  والأف���ك���ار 

احل�س احل�ساري لدى الطلبة، ودعم 

الطاقات الإبداعية لديهم.

اأداره��ا  التي  الندوة  نهاية   ويف 

ونقا�س  حوار  دار  الهزامية  الدكتور 

مو�سع اأجاب خاله املحا�سرون على 

اأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم.

حم����ا�����ش����رة ح�������ول اإق������ام������ة ال���ط���ل���ب���ة الأج�����ان�����ب

احل�شارات« ح��وار  يف  اجلامعات  »دور  بعنوان  اجلامعة  يف  ن��دوة 
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�سمن فعاليات كلية الأمرية �سلمى بنت عبداهلل 

للتمري�س اأقيمت ور�سة عمل بعنوان »حو�سبة امللفات 

الإداري  ال��ك��ادر  ب��ي��ان��ات  ت��ط��وي��ر  الطبية« بهدف 

والتدري�سيي الكلية ملواكبة التطورات الطبية العاملية 

لاأطباء  الطبية  اجل��ه��ود  لتوحيد  وذل��ك  واملحلية 

واملمر�سني وال�سيادلة وم�سوؤويل املختربات والأ�سعة 

للتعامل مع ملف طبي واحد يكون متاح لكل العاملني 

يف القطاع ال�سحي بطريقة حمو�سبة.

امل�ساركة  ال�سحية  احلو�سبة  �سركة  قامت   وقد 

وطريقة  املختلفة  برباجمها  بالتعريف  بالور�سة 

التعامل معها والتي ت�سمل عدة برامج منها “مبادرة 

“علم” الذي  اأكادميي” وبرنامج  حكيم” و”حكيم 

يحتوي على مكتبة الكرونية متاحة جلميع العاملني 

والطلبة يف القطاع ال�سحي

ور�شة عمل بعنوان »حو�شبة امللفات الطبية« يف اجلامعة

د. هدى الغرايبة 

عميد كلية الأمرية �سلمى بنت عبداهلل للتمري�س

اأعلنت جامعة اآل البيت عن تخ�سي�س 

للباحثني  ت�سجيعَيّة  علمّية  جوائز  ثاثة 

حتقيق  يف  العاملني  املميزين  الأردن��ي��ني 

بحيث  الإ�����س����ام����ّي،  ال���ع���رب���ّي  ال�����راث 

حُمقق  ك��ت��اب  لأف�سل  ج��ائ��زة  ُتخ�س�س 

جمالت  ثاثة  يف  ر�سينًا  علمّيًا  حتقيقًا 

اث، وهي: جمال  ال��ُرّ رئي�سة من جمالت 

ال��ع��ل��وم ال�����س��رع��ي��ة، وجم���ال ع��ل��وم ال��ُلّ��غ��ة 

العربّية  احل�سارة  علوم  وجمال  العربَيّة، 

التاريخ  املجال:  هذا  وي�سمل  الإ�سامّية، 

والعلوم  التجريبّية،  والعلوم   ، واجلغرافيا 

الأ�سا�سّية.

عرفة،  ال��دي��ن  �سياء  الدكتور   

هذه  اأهمية  اإىل  اأ�سار  اجلامعة،  رئي�س 

البحث  ت�سجيع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اخل��ط��وة 

اث ال��ع��رب��ّي  ال��ع��ل��م��ي يف م��ي��ادي��ن ال�������ُرّ

العربَيّة  املكتبة  رف��د  ابتغاَء  الإ���س��ام��ّي، 

عليها  ي��ق��وم  ج��دي��دة  علمَيّة  بتحقيقات 

لهم  م�سهود  اأُردن��ي��ون  وحمققون  باحثون 

العلمَيّة يف هذا  واملكانة  املعرفية  بالكفاية 

املجال املُهم من ميادين البحث العلمّي.

 وبني رئي�س اجلامعة اأَنّ هذه اخلطوة 

البحث  حتظى بدعٍم م�سكور من �سندوق 

ال��ع��ايل  التعليم  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��ل��م��ّي 

هذه  تخ�سي�س  واأن  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

املوؤمتر  فعاليات  مع  تزامنًا  ياأتي  اجلوائز 

اث  الدويل حول »دور الأردن يف اإحياء الُرّ

ال��ع��رب��ّي الإ���س��ام��ّي« ال���ذي اأع��ل��ن��ت عنه 

�سهر  يف  انعقاده  واملزمع  موؤخرًا  اجلامعة 

ني�سان من العام 2016م.

 وبني ال�ستاذ  الدكتور حممد الدروبي، 

اللجنة  رئي�س   - اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

الكرمية  املبادرة  اأهمية  للموؤمتر،  املنظمة 

التي �ستكون لها عائدة طيبة على البحث 

امل���وروث  حتقيق  و�سنعة  ع��ام��ة،  العلمّي 

بهذا  املهتمني  واملحققني  العربّي  الثقايف 

الأردنيني  الباحثني  جمهرة  داعيًا  الفن، 

اإىل الطاع على  نعة  امل�ستغلني بهذه ال�سَّ

اإىل  وامل��ب��ادرة  للجوائز  ال��ت��ق��ّدم  ���س��روط 

اإر�سال الطلبات التي حققت تلكم ال�سروط 

رعة املمكنة، مبينًا اأن الكتاب الفائز  بال�ُسّ

حمققه  �سيمنح  اجل��وائ��ز  تلك  م��ن  ب���اأٍيّ 

و�سهادة  امل��وؤمت��ر،  ودرع  م��ال��ي��ة،  ج��ائ��زة 

تقديرية، وذلك يف حفل افتتاح املوؤمتر يف 

�سهر ني�سان القادم.

ال�����رتاث ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج����وائ����ز   3 ت��خ�����ش�����س  اجل���ام���ع���ة 



45 املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

حما�رضات وندوات علمية

التوجيه  ومديرية  البيت  اآل  جامعة  نظمت 

حما�سرة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  يف  الوطني 

ال�سباب  على  وت��اأث��ريات��ه  املتطرف  الفكر  ح��ول 

اجلامعي.

املجل�س  يف  ال��وط��ن��ي  التوجيه    مدير 

اجلحاو�سة   يا�سني  لل�سباب  الدكتور  الأعلى 

و  اجلامعي  ال�سباب  توعية  كيفية  ع��ن  حت��دث 

الأخطار التي تهدد جمتمعاتنا، وتبثها اجلماعات 

اجلامعات،  يف  ال�سبابي  الفكر  لتلويث  املتطرفة 

وزرع عنا�سر الفتنه والتطرف لديهم.

يف  املجل�س  دور  اجلحاو�سة  الدكتور  بني  و 

ن�سر الفكر التنويري، وثقافة العتدال والو�سطية 

واحرام وتقبل الأخر، وخطورة الفكر املتطرف 

ل  لأن��ه   ، منه  حمايتهم   و�سرورة  ال�سباب  على 

ميت للدين الإ�سامي ب�سلة ،و�سرورة املحافظة 

على �سبابنا يف اجلامعات وتقوية الفكر الوطني 

لديهم والنتماء للقيادة والوطن .

م�ساعد مدير اأوقاف املفرق  الدكتور مروان 

،مبينا  واأث���ره  التطرف  ح��ول  حت��دث  الفاعوري 

يف  عاجه  وكيفية  واأن��واع��ه  التطرف  اأ���س��ب��اب 

�سفات  معرفة  ومنها   ، العاج  وط��رق  ال�سباب 

اأفكار  �سد  ال�سباب  وحت�سني  امل�ستهدف  العدو 

ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف، واإظ���ه���ار ال��ط��رق ال��ت��ي يتم 

ل  التطرف  اأن  موؤكدا   ، فيها  ال�سباب  ا�ستدراج 

دين له ،والإ�سام بعيد كل البعد عنه لأن الدين 

الإ���س��ام��ي ه��و دي��ن �سام ورح��م��ه وه��و ر�سالة 

�سماوية لاأمة والب�سرية .

ويف نهاية املحا�سرة  دار حوار ونقا�س مو�سع 

اأجاب خالها  اجلحاو�سة والفاعوري على اأ�سئلة 

الطلبة وا�ستف�ساراتهم.

يف  والأعمال  املال  اإدارة  ا�ست�سافت كلية 

لت�سويق  التنفيذي  »املدير  البيت  اآل  جامعة 

�سركة  يف  الأردن��ي��ة  الفو�سفات  وت�سدير 

نا�سر  املهند�س  الأردنية  الفو�سفات  مناجم 

ح�سني اأبو عليم للحديث عن جتربته يف الت�سويق 

الت�سويق«  يف  التميز  نحو  »خ��ط��وة  ع��ن��وان  حت��ت 

التي  للتميز«  »خطوة  حما�سرات  �سل�سلة  �سمن 

تعقدها الكلية لطلبتها.

تطوير  اأهمية  على  عليم  اأب��و  املهند�س  واأك��د 

حيث  املهنية  وبخا�سة  املجالت  �ستى  يف  ال��ذات 

الطالب يقوم بعد ح�سوله على ال�سهادة اجلامعية 

واأ�ساليبه  مهاراته  ب�سقل  الدقيق  التخ�س�س  يف 

على  واحل�����س��ول  العملية  اخل����ربات  خ���ال  م��ن 

لت�سيف  تخ�س�سه  جمال  يف  التدريبية  ال��دورات 

احلياة  معرك  لدخول  يوؤهله  ما  املعريف  ملخزونه 

العملية واملهنية.

اأبو عليم الطلبة اإىل الركيز   ودعا املهند�س 

اللغة  كونها  الإجنليزية  اللغة  اإتقان  اأهمية  على 

امل��ال  واإدارة  ال��ت�����س��وي��ق  ع���امل  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

م��ه��ارات احلا�سوب  اإت��ق��ان  والأع��م��ال و���س��رورة 

والإملام بالتكنولوجيا احلديثة، فكلها عوامل ترثي 

على  مقبل  طالب  لأي  واملهنية  العلمية  اخل��ربات 

عامل اإدارة املال والأعمال.

عميد  ح�سرها  التي  املحا�سرة  نهاية  ويف 

الأ�ستاذ الدكتور جمال  اإدارة املال والأعمال  كلية 

للتخطيط  العميد  م�ساعد  واأداره����ا  ال�سرايري 

واجلودة الدكتور عبد الرحمن الدلبيح دار حوار 

مو�سع اأجاب خاله املهند�س اأبو عليم على اأ�سئلة 

احل�سور وا�ستف�ساراتهم.

اجلامعي ال�شباب  على  وتاأثرياته  املتطرف  الفكر  حول  عمل  ور�شة 

اجل���ام���ع���ة يف  حم����ا�����ش����رة  ال���ت���م���ي���ز«  ن���ح���و  »خ����ط����وة   
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اإتفاقيات

الدكتور  معايل  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزير  وقع 

اإبراهيم �سيف ورئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور 

توليد  مب�سروع  للبدء  تفاهم  مذكرة  عرفة  الدين  �سياء 

اخل��اي��ا  تكنولوجيا  خ���ال  م��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ال�صم�صية

واأكد معايل الدكتور �سيف اأن اإقامة مثل هذه امل�ساريع 

والقطاع اخلا�س من  واجلامعة  ال��وزارة  بني  ما  وال�سراكة 

�ساأنه اأن ي�سهم يف تعزيز فر�س ال�ستثمار الأمثل يف جمال 

الطاقة البديلة لتعود بالفائدة على اجلميع

وثمن معايل الوزير جهود جامعة اآل البيت املو�سولة 

اجلامعة  على  واملفيدة  القيمة  املبادرات  هذه  مثل  لتنفيذ 

تكاليف  ارت��ف��اع  م��ن  يخفف  ومب���ا  املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

ا�ستخدامات الطاقة

عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 

يعترب  وال��ذي  امل�سروع  بهذا  البدء  اأن  جانبه  من  اأو���س��ح 

الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة من خال توليد طاقة 

كهربائية وبقدرة 85 م . و بكلفة قرابة 150 مليون دولر، 

الكلفة  �سيقلل  اجلامعة  يف  امل�سروع  اإن�ساء  ب��اأن  مو�سحًا 

اخلدمة  وت��ق��دمي  الكهرباء  ف��ات��ورة  على  املرتبة  املالية 

للجامعة واملجتمع املحلي

البيئي  امل�سروع  هذا  اأن  عرفة  الدكتور  الأ�ستاذ  وبني 

املنطقة  لأبناء  العمل  فر�س  ع�سرات  �سيوفر  والجتماعي 

ال�سهادات  لأ�سحاب  والتاأهيل  التدريب  اإىل  بالإ�سافة 

واملنطقة  اململكة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  جمال  يف  العلمية 

اأخ��رى  مل�ساريع  بداية  امل�سروع  ه��ذا  ب��اأن  م�سيفًا  العربية 

املحلية  واملجتمعات  اجلامعة  اي���رادات   زي��ادة  يف  ت�سهم 

التفاقية  توقيع  وح�سر  املجتمع  على  بالفائدة  يعود  ومبا 

مدير ال�سركة العاملية لا�ست�سارات والدعم الفني الأردنية 

الدكتور اأحمد العزام.

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وقع 

�سياء الدين عرفة ومدير عام مركز امللك عبد اهلل 

الدكتور  “كادبي” اللواء  والتطوير  للت�سميم  الثاين 

جمال  يف  تفاهم  مذكرة  اخل��ال��دي،  عمر  املهند�س 

التعاون بهدف  واأن�سطة  وال���س��ت�����س��ارات  ال��ب��ح��وث 

هذه  يف  امل�سرك  للتعاون  الطرفني  م��وارد  ت�سخري 

املجالت. 

  رئي�س اجلامعة الدكتور عرفة اأكد اأهمية التعاون 

والتطوير  للت�سميم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  مع 

العملية يف  الأه��داف  الكثري من  لتحقيق  ي�سعى  الذي 

تطوير عملية البحث العلمي والعلوم التطبيقية وربطها 

اخلارجية،  والأ���س��واق  الأردين  ال�سوق  باحتياجات 

م�سريا اإىل اأهمية تعزيز ال�سراكة ما بني اجلانبني يف 

التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  الفائدة  حتقيق  �سبيل 

ال�صاملة يف املجالت كافة. 

 مدير عام مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم 

والتطوير اللواء الدكتور اخلالدي اأكد من جانبه اأهمية 

الت�ساركية والتكامل بني املوؤ�س�سات الوطنية مبا يخدم 

ال�ساملة والنهو�س بالت�سنيع  التنمية الوطنية  م�سرية 

اأع�ساء  وكفاءات  بجهود  م�سيدا  الوطني،  والتطوير 

هيئة التدري�س والباحثني والطلبة يف جامعة اآل البيت، 

علمية  وم��راف��ق  خم��ت��ربات  م��ن  اجلامعة  حتويه  وم��ا 

يف  املوؤ�س�ستني  بني  التكامل  اأهمية  اإىل  م�سريا  رائدة، 

اجلوانب البحثية والتطبيقية.

ال��ت��ع��اون  ق��ن��وات  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ذك��رة   وتهدف 

وال�ست�سارات  البحوث  يف  اجلانبني  ب��ني  امل�سرك 

العلمية  البحوث  اإج���راء  فر�س  وتطوير  الهند�سية 

جميع  يف  الهند�سي  والت�سنيع  امل�سركة،  التطبيقية 

جمالته، بالإ�سافة اإىل التعاون يف جمالت التدري�س 

التقنية  امليزة  لتعزيز  لكوادرهما  الب�سري  والتاأهيل 

العالية ملنت�سبي الفريقني.

وقعها رئي�س اجلامعة ووزير الطاقة

نوعه  من  الأول  الطاقة  لتوليد  م�شروع  لتنفيذ  تفاهم  مذكرة 

دولر مليون   150 وبكلف��ة  اجلامعة  يف  الإقليمي  امل�شتوى  على 

توقيع مذكرة تفاهم بن اجلامعة ومركز امللك عبد اهلل الثاين للت�شميم والتطوير » كادبي«
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الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وق��ع 

عبد  والدكتور  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

بيان  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  احليايل  ال�سالم 

التعاون  تفاهم يف جمال  مذكرة  العراق  كرد�ستان  يف 

يف جمال التدري�س والبحث العلمي والن�سر والإ�سراف 

امل��وؤمت��رات  واإق��ام��ة  العلمية  الر�سائل  على  امل�سرك 

والإ���س��راف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تبادل  و  العلمية 

اأع�ساء هيئة التدري�س على الر�سائل  املتبادل من قبل 

هيئة  لأع�ساء  املتبادلة  العلمية  وال��زي��ارات  العلمية 

والن�سر  امل�سركة  املوؤمترات  واقامة  والطلبة  التدري�س 

واملن�سورات  ال��دوري��ات  وتبادل  العلمية  ال��دوري��ات  يف 

واإقامة  املكتبات  جم��الت  يف  والتعاون  الفريقني  بني 

 امل�ساريع امل�سركة التي حتقق امل�سلحة لكا الطرفني.

ال��دك��ت��ور ع��رف��ة اأك���د اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع اجلامعات 

املختلفة لتبادل اخلربات وتعزيز اأوا�سر التعاون املثمر 

ت�ستخدمها  التي  العلمية  الإ�سراتيجية  اإىل  م�سريا 

الر�سيدة  احلاكمية  ا�ستخدام  خ��ال  م��ن  اجلامعة 

لتح�سني  املختلفة  واملجال�س  الأق�����س��ام  دور  وتفعيل 

جديدة  تخ�س�سات  وفتح  العايل  التعليم  خمرجات 

بدورها  تقوم  اجلامعة  اأن  مبينا  العمل  �سوق  تنا�سب 

بتوليد  والهتمام  املجتمع  وتنمية  والبحثي  التعليمي 

اجلامعة  حر�س  م��وؤك��دا  الإن��ت��اج  على  املبنية  املعرفة 

. والعاملية  العربية  والتميز بني اجلامعات  التنوع   على 

احليايل  الدكتور  بيان  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

يف  ال��ري��ادي  ودوره���ا  البيت  اآل  جامعة  ب�سمعة  اأ���س��اد 

خدمة طلبة العلم واملوؤ�س�سات التعليمية موؤكدا حر�س 

اآل  جامعة  خربات  من  ال�ستفادة  على  البيان  جامعة 

برامج  ط��رح  جم��ال  يف  وبخا�سة  الأك��ادمي��ي��ة  البيت 

 م�سركة على م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا.

فائق  الدكتور  من  كل  التفاهم  مذكرة  توقيع  وح�سر 

والدكتور  احليايل  الدين  ح�سام  والدكتور  احليايل 

اأع�ساء  احل��ي��ايل  اأ���س��ام��ة  وال��دك��ت��ور  احل��ي��ايل  توفيق 

جمل�س اأمناء جامعة البيان.

وقع رئي�س جامعة اآل البيت 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

عرفة اتفاقية تفاهم مع ممثل املوؤ�س�سة 

الج��ت��م��اع��ي  وال���دع���م  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 

م��روح  جميل  حممد  ال�سيد  )اأ���س��ل��وب( 

تدريبية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  علو�س 

واخلدمات  ال�ست�سارات  مركز  خال  من 

الفنية وتنمية املجتمع يف اجلامعة.

 واأك���د ال��دك��ت��ور ع��رف��ة اأه��م��ي��ة هذه 

واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  ما  ال�سراكات 

املجتمع  خدمة  يف  ت�سهم  والتي  الوطنية 

املحلي وتبادل اخلربات والتجارب ما بني 

يف حتقيق  احلقيقية  للم�ساهمة  الطرفني 

الفائدة املرجوة.

ال��دك��ت��ور عرفة  الأ���س��ت��اذ   واأ����س���ار 

وامل�ستمرة  احلثيثة  املتابعة  �سرورة  اإىل 

اإىل  منوها  التفاقيات  ه��ذه  مثل  لتنفيذ 

على  الن��ف��ت��اح  يف  م�ستمرة  اجلامعة  اأن 

اأن  اجل��ام��ع��ة  ا�ستطاعت  حيث  اجلميع 

توفر كافة مقومات البنى التحتية الازمة 

والكوادر املدربة لإجناح مثل هذه الربامج 

املحلي  ال�سوق  حاجات  ل�سد  ال�سرورية 

املجتمعات  على  بالنفع  لتعود  واخلارجي 

املحلية.

جامعة  جهود  علو�س  ال�سيد   وثمن 

وال��ت��ن�����س��ي��ق لإق��ام��ة  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ب��ي��ت  اآل 

التدريبية امل�سركة والتي �ستعود  الربامج 

ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال��ط��رف��ني يف امل��ج��الت 

قبل  من  املقدم  الدعم  اإىل  م�سريا  كافة، 

اجلامعة ملوا�سلة تنفيذ مثل هذه الربامج 

تنفيذ  اإىل  التفاقية  التدريبية.  وتهدف 

ال�سحة  يف  التدريبي  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج 

النف�سية املجتمعية وعقد الدورات الأخرى 

من  ال��ع��دي��د  يف  املتخ�س�سة  وال���ربام���ج 

وتنمية  بخدمة  العاقة  ذات  املوا�سيع 

املجتمعات املحلية.

الدكتور  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع   وح�سر 

ال�ست�سارات  مركز  مدير  امل�ساقبة  عاهد 

يف  املجتمع  وتنمية  الفنية  واخل���دم���ات 

اجلامعة .

ال��ع��راق كرد�شتان  يف  ب��ي��ان  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 

لتنمية والدعم الجتماعي العربية  اتفاقية بن اجلامعة واملوؤ�ش�شة  توقيع 

اإتفاقيات
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وقع رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور 

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  مع  عرفة  الدين  �سياء 

اتفاقية  ا�ستيتية  نايف  الأ�ستاذ  الأعمال  تطوير 

الأيدي  وتاأهيل  واملركز بهدف تدريب  تعاون بني اجلامعة 

بني  والفنية  العملية  اخل��ربات  وتبادل  وتطويرها  العاملة 

الطرفني وتنظيم الدورات التدريبية املتخ�س�سة .

على  حري�سة  اجل��ام��ع��ة  اأن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   واأك���د 

وتكاتف  الوطنية  املوؤ�س�سات  جميع  مع  والتن�سيق  التوا�سل 

اجلهود خلدمة الطلبة واملجتمع املحلي، م�سريا اإىل اأن هذه 

التفاقية من �سانها اأن ت�سهم يف توفري الدورات التدريبية 

للطلبة واإعدادهم الإعداد اجليد لدخول �سوق العمل ومبا 

يوؤدي اإىل تخريج الكوادر املوؤهلة حمليا وخارجيا، م�سريا 

اإىل �سرورة ال�ستفادة من هذه التفاقية لتعود بالنفع على 

الطلبة واجلامعة واملجتمع املحيط .

 وبني الأ�ستاذ ا�ستيتية اأن مركز تطوير الأعمال ي�سعى 

لفتح �سراكة حقيقية مع اجلامعات لغايات اإحلاق ال�سباب 

للح�سول  توؤهلهم  التي  املتخ�س�سة  التدريبية  بالدورات 

الأعمال  ريادة  نحو  وتوجههم  املنا�سبة  العمل  فر�س  على 

املحلي  للمجتمع  تدريبية  خدمات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة   ،

وال�صركات الأردنية.

ل��ري��ادة  ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة   وتهدف 

من  الأعمال  لهذه  الداعمة  باملوؤ�س�سات  وربطهم  الأعمال 

خال اإعطاء مادة “ مهارات الريادة والبتكار “ وتبادل 

التدريبية  الدورات  لتنفيذ  املوؤهلني  واملدربني  املحا�سرين 

على  التاأكيد  اإىل  بالإ�سافة  احلاجة،  وح�سب  املتخ�س�سة 

اإقامة الربامج لتدريبية امل�سركة بني الطرفني.

مت يف جامعة اآل البيت توقيع اتفاقية تعاون 

للتدريب  الرواد  واأكادميية  اجلامعة  بني  م�سرك 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  عن  وقعها 

عرفة رئي�س اجلامعة والأ�ستاذ اأمين اللحام مدير 

اأكادميية  عام  مدير  عن  مندوبا  اجلامعات  قطاع 

الرواد للتدريب. 

بني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 

ال��ط��ال��ب، وزي���ادة  ي��خ��دم م�سلحة  ال��ط��رف��ني ومب��ا 

املعلومات،  تكنولوجيا  ت��ط��ورات  اآخ���ر  يف  امل��ع��رف��ة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة املجانية  امل��ن��ح  وت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ن 

خمتلف  يف  امل��ت��ف��وق��ني  للطلبة  العملي  امل��ج��ال  يف 

ملهاراتهم  وت��ط��وي��را  لهم  حتفيزا  الكليات، وذلك 

تقدمي  اإىل  تخ�س�سهم،  بالإ�سافة  جم���الت  يف 

املوا�سيع  من  العديد  يف  العمل  ور���س  من  جمموعة 

لهم   ال��ازم��ة  التوعية  وت��ق��دمي  الطلبة،  تهم  التي 

وتوعية  الدولية،  ال�سهادات  على  احل�سول  باأهمية 

تخ�س�ساتهم  مبجال  الأوىل  ال�سنوات  يف  الطلبة 

وتاأهيلهم بال�سنوات املتقدمة للدخول يف �سوق العمل 

بكفاءة وكل ذلك ياأتي من خال الدور التكاملي بني 

اجلامعة والأكادميية.

اإيجاد  من  بد  ل  “باأنه  اأو�سح  عرفة  الدكتور 

واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  ما  اإ�سراتيجية  �سراكات 

م��ه��ارات  تطوير  الرئي�س  هدفها  ي��ك��ون  الوطنية 

وقدرات الطلبة وخا�سة يف املجال التكنولوجي.

تفعيل  العمل على  الدكتور عرفة �سرورة   واأكد 

بنود التفاقية وتطويرها يف مراحل قادمة، مبينا باأنه 

يجب على الطالب اأن يكون ملما باأحدث الربجميات 

والأنظمة امل�ستخدمة التي تلبي احتياجات ال�سركات 

املحلية والعاملية، حيث اأن هذه الحتياجات يف تطور 

دائم و �سريع.

 واأكد اللحام على اأهمية توقيع هذه التفاقية 

البيت   اآل  كجامعة  وعريقة  كبرية  جامعة  م��ع 

موؤكدا  ودوليا،  حمليا  طيبة  ب�سمعة  تتمتع  والتي 

العاقة الطيبة واملتينة بني اجلامعة والأكادميية، 

العمل  �سيتم  اأوىل  خطوة  التفاقية  اأن  مو�سحا 

على تطويرها لتفعيل وتطوير العمل  مع اجلامعة 

م�سلحة  يخدم  ومب��ا  جديد  هو  ما  بكل  ورفدها 

الطلبة يف اجلامعة.

الأع��م��ال تطوير  وم��رك��ز  اجلامعة  ب��ن  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع 

رئي�س اجلامعة يوقع اتفاقية تعاون بن اجلامعة واأكادميية الرواد للتدريب
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الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وق��ع 

الدكتور �سياء الدين عرفة ورئي�س جمموعة 

طالل اأبو غزالة الدولية الدكتور طالل اأبو 

غزالة مذكرة تفاهم للتعاون امل�سرك والتن�سيق 

واإقامة  للطلبة  التدريبية  ال��دورات  يف جمال عقد 

الربامج وامل�ساريع امل�سركة.

واأكد الدكتور عرفة اأهمية هذه التفاقيات ما 

الدولية  غزالة  اأبو  طال  وجمموعة  اجلامعة  بني 

ال�سراكة  تعزيز  نحو  وا�سحة  اإ�سارة  تعترب  والتي 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ه��ذه  مثل  بني  ما  احلقيقية 

الرائدة يف هذا املجال .

اجلامعة  ا�ستعداد  اإىل  عرفة  الدكتور  واأ�سار 

الربامج  لإجن��اح  الدعم  من  يلزم  ما  كل  لتقدمي 

مع  بتنفيذها  اجلامعة  �ستقوم  التي  وامل�ساريع 

الطلبة  الدولية خلدمة  اأبو غزالة  جمموعة طال 

واملجتمع املحيط.

 وعرب الدكتور اأبو غزالة عن �سعادته الكبرية 

بتوقيع املذكرة مع اجلامعة ملا لها من دور وجهود 

مميزة يف اإجناح وتطور التعليم اجلامعي، اإ�سافة 

والتي  الازمة  التحتية  البنى  مقومات  توفر  اإىل 

جم��الت  ملختلف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب  يف  ت�سهم 

التعاون بني الطرفني .

اآل  بجامعة  فخره  غزالة  اأب��و  الدكتور   واأكد 

والتن�سيق  بالتعاون  ب��ادرت  التي  ورئا�ستها  البيت 

نحو  الهادفة  امل�سركة  وامل�ساريع  الربامج  لإقامة 

تعزيز ال�سراكة مابني اجلانبني.

عقد  يف  ال���ت���ع���اون  اإىل  امل���ذك���رة  وت���ه���دف 

واملالية  بالتدقيق  تتعلق  للطلبة  تدريبية  دورات 

واإدارة  الب�سرية  وامل���وارد  احل�سابات  ومراجعة 

اإ�سافة اإىل دورات  البنوك وتكنولوجيا املعلومات، 

باملحا�سبة مثل �سهادة حما�سب دويل عربي قانوين 

مهنة  مزاولة  ل�سهادة  التاأهيلية  وال�سهادة  معتمد 

خمف�سة  وبر�سوم  الأردن  يف  القانونية  املحا�سبة 

لطلبة كلية اإدارة املال والأعمال ، والتعاون يف منح 

املعلومات  تكنولوجيا  ملهارات  كامربيدج  �سهادة 

امل��وارد  اإدارة  يف  بكالوريو�س  برامج  وا�ستحداث 

الب�سرية وو�سائل الإعام والت�سويق الجتماعي .

 كما تهدف املذكرة اإىل اإن�ساء حمطة معرفة 

داخل  للمعرفة  غزالة  اأب��و  طال  جمموعة  با�سم 

التوظيف  م��ع��ار���س  واإق��ام��ة   ، اجل��ام��ع��ي  احل���رم 

باللغة  الناطقني  غ��ري  الطلبة  وت��دري�����س  وت��ب��ادل 

تطرحها  التي  الأجنبية  اللغات  وتدري�س  العربية 

اجلامعة والتعاون يف جمال الإ�سراف على ر�سائل 

املاج�ستري من كا الطرفني يف كافة التخ�س�سات 

التي تقع �سمن اخت�سا�سات اجلامعة.

 وتهدف املذكرة اإىل التعاون يف جمال التدريب 

امل��وؤمت��رات  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون  للطلبة  العملي 

التي  امل�ساركة  دع��وات  وتبادل  العملية  والندوات 

تعقد لدى الطرفني ، اإ�سافة اإىل التعاون يف جمال 

ال�ست�سارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع يف 

جامعة اآل البيت وتقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات 

للموؤ�س�سات الوطنية يف القطاعني العام واخلا�س 

داخل الأردن وخارجه وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع 

جمال  يف  وال��ت��ع��اون  التنموية،  وخططه  املحلي 

البحث العلمي وا�ستدراج التمويل والتقدم بطلبات 

التمويل مل�ساريع بحثية م�سركة بني الطرفني.

جمموعة  م��ن  وف��د  التفاقية  توقيع  وح�سر 

الدكتورة  امل�ست�سار  �سم  الدولية  غزالة  اأبو  طال 

للم�سوؤولية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ك����رازن  ف��ات��ن 

الجتماعية طارق حماد واملدير التنفيذي للتدريب 

العربي  للمجمع  التنفيذي  واملدير  الروا�س  يو�سف 

وم�ست�سار  ال��ع��ورى  ���س��امل  القانونية  للمحا�سبة 

امل�����س��اري��ع رن���ا اخل�����س��را وم��دي��ر م��ن��ت��دى تطوير 

ال�سيا�سات القت�سادية والت�سال نوار عبد املجيد 

واملدير التنفيذي ملحطات املعرفة لوؤي اأبو ع�سبة. 

اأبو غزالة الدولية توقيع مذكرة تفاهم بن اجلامعة وجموعة طالل 
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وق��ع 

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ي��اء ال��دي��ن 

املدير  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ع��رف��ة 

للفكر  ال��ع��امل��ي  للمعهد  الإق��ل��ي��م��ي 

فتحي  الدكتور  الأ�ستاذ  الإ�سالمي 

والتن�سيق  التعاون  ملكاوي للتعزيز 

م��ا ب��ني اجل��ام��ع��ة وامل��ع��ه��د لإق��ام��ة 

املوؤمترات والن�ساطات بني الطرفني 

ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����ج����الت  يف خم��ت��ل��ف 

الفكر  بق�سايا  تعنى  التي  والعلمية 

الإ���س��ام��ي وغ��ريه��ا م��ن ال��ربام��ج 

امل�سركة .

ا�ستعداد  عرفة  الدكتور  واأك��د 

الدعم  وت��ق��دمي  للتعاون  اجل��ام��ع��ة 

املطلوب لإجناح الربامج واملوؤمترات 

واملعهد  اجلامعة  بني  ما  امل�سركة 

ومب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى جميع 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ب��اح��ث��ني، 

على  ال��رك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ن��وه��ا 

ال��ع��اق��ة  ذات  امل���وؤمت���رات  اإق���ام���ة 

بق�سايا الفكر الإ�سامي املتزن من 

يتم  جاد  تنويري  فكر  بلورة  خال 

.  وبني  ال��وق��ع  ار���س  على  تطبيقه 

اأن اجلامعة  الدكتور عرفة  الأ�ستاذ 

م�ستمرة يف بناء ال�سراكة احلقيقية 

والتي  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع جميع 

تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  ���س��ان��ه��ا  م��ن 

العمل  دميومة  على  املبنية  العاقة 

امل�سرك لتحقيق الأهداف املرجوة 

تلك  مع  املوقعة  املذكرات  هذه  من 

املوؤ�س�سات.

الإ�شالمي للفكر  العاملي  واملعهد  اجلامعة  بن  تفاهم  مذكرة  توقيع 

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وقع 

الدين  �سياء  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

وتعاون  ت��ب��ادل  اتفاقية  عرفة 

يف  مونه  ج��ون  جامعة  م��ع  ثقايف 

فرن�سا.  يف  ات���ني  ���س��ان��ت  م��دي��ن��ة 

خا�سة  ثقايف  وت��ع��اون  ت��ب��ادل  واتفاقية 

جامعة  بني  الفرن�سية  اللغة  بتخ�س�س 

اآل البيت واجلامعة املذكورة حيث متكن 

هذه التفاقية طلبة اللغة الفرن�سية من 

ق�سم  ك��ام��ل يف  درا���س��ي  ف�سل  درا���س��ة 

مونه،  جون  جامعة  يف  الفرن�سية  اللغة 

�سمن  امل��واد  ه��ذه  معادلة  اإمكانية  مع 

جامعة اآل  يف  الفرن�سية  اللغة  برنامج 

البيت. كما تتيح هذه التفاقية الفر�سة 

لطلبة املاج�ستري من جامعة جون مونه 

الف�سل  على  الفرن�سية  اللغة  لتدري�س 

البيت  اآل  ال�سيفي يف جامعة  الدرا�سي 

من  الفرن�سية  اللغة  طلبة  ميكن  مم��ا 

اأ���س��ات��ذة ناطقني  ال��ل��غ��ة م��ع  مم��ار���س��ة 

بالفرن�سية كلغة اأم.

اح��د  اإن  ق����ال  ع���رف���ة  ال���دك���ت���ور 

الإ�سراتيجية  يف  الأ�سا�سية  املرتكزات 

عاقات  ن�سج  هو  اجلامعة  تتبعها  التي 

عالية  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ع  دول��ي��ة 

امل�����س��ت��وى والن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات 

الأخرى.

مونه  ج��ون  جامعة  رئي�س   نائب 

لل�سوؤون الإدارية الدكتورة مي�سيل كوتيه 

مع  الثقايف  وال��ت��ب��ادل  بالتعاون  رحبت 

اللغة  ق�سم  وخا�سة  البيت،  اآل  جامعة 

الفرن�سية كما قدمت عر�سا كاما عن 

جامعة  يف  امل��وج��ودة  واملعاهد  الكليات 

جون مونه. 

الأ�ستاذ  التفاقية  توقيع   وح�سر 

عميد  نائب  اخلطيب،  حممد  الدكتور 

يف  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية 

جون  جامعة  وم��ن  البيت،  اآل  جامعة 

مونه الأ�ستاذ الدكتور �سريج ريفار نائب 

و  األ��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ل�����س��وؤون  الرئي�س 

الأ�ستاذ الدكتور غامن مراك�سي م�سوؤول 

العربي  امل��غ��رب  م��ع  الدولية  العاقات 

الدكتور  الأ�ستاذ  و  الأو���س��ط،  وال�سرق 

اجلامعي  املعهد  م��دي��ر  با�سري  جيل 

قود�سري  ايلني  وال�سيدة  للتكنولوجيا 

مديرة مكتب العاقات الدولية.

الأق�سام  اجلامعة  رئي�س  زار   كما 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ه��د اجل��ام��ع��ي 

�سرح  اإىل  ا�ستمع  حيث  للتكنولوجيا 

تف�سيلي من رئي�س كل ق�سم )الفيزياء، 

ال��ك��ي��م��ي��اء، امل��ي��ك��ان��ي��ك( ع���ن اح���دث 

الأجهزة والتقنيات املتبعة يف املختربات 

ويف  الأق�����س��ام.  ل��ه��ذه  التابعة  العلمية 

نهاية الزيارة العلمية والعملية مت بحث 

التعاون مع ال�سيدة ايلني قود�سري مديرة 

اإمكانية  حول  الدولية  العاقات  مكتب 

م�ستوى  على  الثقايف  والتعاون  التبادل 

بني  والطلبة  املخترب  وفنيي  الأ���س��ات��ذة 

كلية العلوم يف جامعة اآل البيت واملعهد 

جون  جامعة  يف  للتكنولوجيا  اجلامعي 

مونه.

الفرن�شية مونه  جون  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  يوقع  اجلامعة  رئي�س 
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اآل  ج�����ام�����ع�����ة  وق������ع������ت 

ال��ب��ي��ت م���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 

اجل��ام��ع��ة  و���س��رك��ة احل��و���س��ب��ة 

اجلامعة  ع��ن  وقعها  ال�سحية 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

والأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  عرفة 

رامي العدوان الرئي�س التنفيذي 

لل�سركة . 

وتهدف املذكرة اإىل تفعيل التعاون 

يف  ال�سحية  القطاعات  كافة  ورب��ط 

خال  من  البع�س  بع�سها  مع  اململكة 

خالها  م��ن  ميكن  ال��ك��رون��ي��ة  �سبكة 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع 

ال�����س��ح��ي، وع��ق��د ج��ل�����س��ات ت��وع��وي��ة 

للتمري�س  �سلمى  الأم��رية  كلية  لطلبة 

على  وتدريبهم   ، التدري�سية  والكوادر 

الطبية  الأردن  مكتبة  ا�ستخدام  كيفية 

الذي   »VistA«  ) برنامج   )حكيم 

يف  بركيبه  احلو�سبة  �سركة  �ستقوم 

تدريب  لغايات  التمري�س  كلية  خمترب 

وتعليم الطالب، وتوفري الآلية الازمة 

باملر�سى  متعلقة  بيانات طبية  لإدخال 

الكرونيا ً من خال برنامج حا�سوبي .

بد  ل  »باأنه  اأو�سح  عرفة  الدكتور 

من اإيجاد �سراكات اإ�سراتيجية ما بني 

اجلامعة واملوؤ�س�سات ال�سحية الوطنية 

ال��رئ��ي�����س رف���ع م�ستوى  ي��ك��ون ه��دف��ه��ا 

التمري�س  كلية  واأن  ال�سحية  الرعاية 

ال�سريعة  ك��ل��ي��ات  م���ع  الآن  ت�����س��رك 

جديدة  برامج  ل�ستحداث  والربية  

اجلامعة  بها  تنفرد  تخ�س�سية  بهوية 

الأخ��رى  اجلامعات  من  مثياتها  عن 

بنود  تفعيل  العمل على  موؤكدًا �سرورة 

قادمة  مراحل  يف  وتطويرها  التفاقية 

لي�ستفيد منها الطلبة يف اجلامعة التي 

واخلدمات  الرعاية  تقدمي  اإىل  ت�سعى 

التدري�سية  الهيئتني  لأع�ساء  املميزة 

هذه  اأن  حيث   ، الطلبة  و  والإداري�����ة 

الحتياجات يف تطور دائم  و�سريع.

 واأكد العدوان على اأهمية املذكرة 

تتمتع  وال��ت��ي  البيت   اآل  ج��ام��ع��ة  م��ع 

م��وؤك��دا  ودول��ي��ا،  حمليا  طيبة  ب�سمعة 

اجلامعة  بني  واملتينة  الطيبة  العاقة 

مو�سحا  ال�سحية،  احلو�سبة  و�سركة 

العمل  �سيتم  اأوىل  خطوة  التفاقية  اأن 

على تطويرها لتفعيل وتطوير العمل مع 

ما  بكل  التمري�س  كلية  ورفد  اجلامعة 

الطلبة  يخدم م�سلحة  ومبا  هو جديد 

واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة.

كلية  عميد  املذكرة  توقيع   ح�سر 

الأمرية �سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س 

العميد  ونائب  غرايبة  هدى  الدكتورة 

ح�سر  كما  الب�ستاوي  حممد  الدكتور 

م��ن ج��ان��ب ال�����س��رك��ة ال�����س��ي��د ج�سنت 

ابوعنزة وحممد الركي .

البيت  ال  جامعة  رئي�س  وق��ع 

ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ي��اء ال��دي��ن 

عرفة مع مدير اجلامعة ال�سالمية 

رينات  الدكتور  ال�ستاذ  الرو�سية 

بني  تفاهم  مذكرة  رانيف  افرانيم 

على  التفاقية  وت��رك��زت  اجلامعتني 

والكادميية  العلمية  الربامج  تبادل 

وامل��ع��رف��ي��ة ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني واق��ام��ة 

خال  م��ن  وذل��ك  امل�سرك  التعاون 

التدري�سية  الهيئة  اع�����س��اء  ت��ب��ادل 

م���ن ذوي اخل���ربة  ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني 

املهمة  لداء  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل���وؤه���ات 

املطلوبة من كا اجلانبني .

رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 

ع��رف��ة او����س���ح ب�����دوره اه��م��ي��ة ه��ذا 

واجلامعات  اجلامعة  مابني  التعاون 

ال�سامية يف رو�سيا والتي من �ساأنها 

العاقة  اوا���س��ر  زي��ادة  يف  ت�سهم  ان 

املزيد  اقامة  امل�سرك نحو  والتن�سيق 

من الربامج امل�سركة الكادميية مبا 

تعود بالفائدة على اجلامعتني . 

ال�شحية احل��و���ش��ب��ة  و���ش��رك��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

الرو�شية ال�شالمية  واجل��ام��ع��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  ت��ع��اون  م��ذك��رة 

اإتفاقيات
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اإتفاقيات

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وق��ع 

عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ 

اأمناء  مذكرة تفاهم مع رئي�س جمل�س 

 – بنيغ�سيا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ل��غ��ات  معهد 

ال�سني ال�سيد عمد الرحمن يو �سوي يف 

بني  والعلمي  الأكادميي  التعاون  جمال 

تعليم  اجلامعتني وخ�سو�سا يف جمال 

اللغة العربية والدرا�سات الإ�سامية.

وتهدف املذكرة اإىل تعزيز التعاون 

العربية  اللغة  لتعليم  مراكز  اإقامة  يف 

والدرا�سات الإ�سامية واإقامة الأن�سطة 

اإىل  اإ�سافة  الأك��ادمي��ي��ة،  والفعاليات 

واملدر�سني والتبادل  الطلبة  ابتعاث 

و�سع  يف  وامل�ساهمة  والبحثي  العلمي 

العاقة  لتطوير  املنا�سبة  الت�سورات 

بني اجلانبني.

 وت���رك���زت امل���ذك���رة ع��ل��ى ت��ب��ادل 

زيارات الأ�ستاذة والباحثني، وتعزيزات 

خدمة  ب��رام��ج  يف  الأك��ادمي��ي  التعاون 

والربامج  امل�ستمر،  والتعليم  املجتمع 

هيئة  اأع�ساء  قدرات  لتنمية  التدريبية 

ال��ت��دري�����س، وت��ب��ادل زي���ارات الطاب 

والدرا�سات  البكالوريو�س  مرحلة  يف 

واملوؤمترات  اللقاءات  وتنظيم  العليا، 

وال�����ن�����دوات الأك���ادمي���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

م�سادر  وت��ب��ادل  والتقنية،  والبحثية 

وامل��واد  الل��ك��روين،  والتعليم  املعرفة 

تطوير  يف  والتعاون  الرقمية  العلمية 

الربامج واخلطط الأكادميية واملناهج 

الأن�سطة  واإقامة  الدرا�سية،  واملقررات 

العلمية  وتبادل اخلربات  الامنجهية، 

والأكادميية بني اجلامعيتني لا�ستفادة 

اللغة  تعليم  جمال  يف  والتعاون  منها، 

بني  الإ�سامية  وال��درا���س��ات  العربية 

الطرفني .

مذكرة  عرفة  الدكتور  وق��ع   كما 

مع  وال��رب��وي  العلمي  للتعاون  تفاهم 

 – العربية بتونغ�سني  اللغة  كلية  رئي�س 

ت�سنغ  جييون  ون  اإبراهيم  نغينغ�سيا 

رفيعة  متبادلة  زي����ارات  اإىل  ه��دف��ت 

هيئة  اأع�ساء  تبادل  وت�سجيع  امل�ستوى 

لإل��ق��اء  وال��ت��ع��اون  والطلبة  ال��ت��دري�����س 

جمال  يف  التعاون  وتعزيز  حما�سرات 

املتبادل  والع����راف  العلمي  البحث 

الربية  لتحقيق  الدرا�سية  بالوحدات 

الخت�سا�سات  بع�س  يف  امل�����س��رك��ة 

تدريجيا ، اإ�سافة اإىل تبادل املعلومات 

وتقدمي ال�ست�سارات .

ك���م���ا ق������ام رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 

من  ع��دد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  بتوقع 

بهدف  ال�سينية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

وتلك  اجلامعة  بني  ما  التعاون  تعزيز 

امل���ج���الت  امل��وؤ���س�����س��ات يف خم��ت��ل��ف 

والربامج التعليمية .

امل��ذك��رات  جاء  توقيع  ان  ي��ذك��ر 

اجلامعة  رئي�س  م�ساركة  هام�س  على 

يف ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة مل��ن��ت��دى روؤ���س��اء 

يف  اأقيم  وال��ذي  ال�سينية  اجلامعات 

ال�سني  غرب  ب�سمال  ينت�سوان  مدينة 

وبالتعاون مع وزارة الربية جلمهورية 

مقاطعة  وح��ك��وم��ة  ال�سعبية  ال�����س��ني 

اجلامعات  واحت���اد  ال��ذات��ي��ة  نينغ�سيا 

من  الفرة  يف  عقدت  والتي  العربية، 

13/11 – 9 /2015م.

رئي�س  والعربية:  ال�شينية  اجلامعات  روؤ���ش��اء  مبنتدى  م�شاركته  هام�س  على 

ال�شن يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  يوقع  اجلامعة 

جامعة  الإعالم  هيئة  منحت 

اآل البيت �سمن اتفاقية وقعها عن 

�سياء  الدكتور  رئي�سها  اجلامعة 

الدين عرفه وعن الهيئة مديرها 

القا�سي،  اجم��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام 

رخ�����س��ة ب��ث اإذاع������ي، ل��ب��ث ال��ربام��ج 

الإذاعية يف اجلامعة وحمافظة املفرق.

الهيئة  منحت  التفاقية  ومبوجب 

الإذاعية  الربامج  بث  اجلامعة رخ�سة 

جامعة  لتغطية  ام(،  )اف  حيز  �سمن 

اآل البيت وحمافظة املفرق، على الردد 

هيئة  قبل  م��ن  وامل��رخ�����س  املخ�س�س 

تنظيم قطاع الت�سالت، ملدة 5 خم�س 

�سنوات.

وتلتزم اجلامعة بتقدمي البيانات 

البث  ب��اأع��م��ال  املت�سلة  وامل��ع��ل��وم��ات 

الإذاعي التي تطلبها الهيئة من حني 

احلق  ول��ه��ا  دوري،  ب�سكل  اأو  لآخ���ر 

البيانات  ه��ذه  �سحة  من  التاأكد  يف 

هيئة  على  ي��رت��ب  ول  وامل��ع��ل��وم��ات، 

الغري  جت��اه  م�سوؤولية  اأي���ة  الإع����ام 

بيانات  قدمت  اجلامعة  اأن  ثبت  اإذا 

اأو  حتريف  على  ا�ستملت  اأوراق���ا  اأو 

تزوير.

الإذاع���ة  اأن  عرفة  الدكتور  وب��ني 

�ستعمل على متكني ال�سباب الأردين يف 

اجلامعة وحمافظ�ة املفرق من التفاعل 

العمليات  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل�����س��ارك�����ة 

ال��ت��ن��م��وي�����ة، م��ن خ���ال ال��ت��ع��رف على 

احلاجات والت�سدي للتحديات التنموي�ة 

والقت�سادي�ة  الجتماعي�ة  املجالت  يف 

اأن  تواجهها. موؤكدا  التي  والثقافي�ة 

توفري  على  اجلامعة  تعمل  الإذاعةالتي 

بتدريب  �ستقوم  لها،  كافة  التجهيزات 

تاأهيل  ل����دورات  واإخ�ساعهم  الطلبة 

الدكتور  وثمن  الإذاع����ة.  ب��رام��ج  على 

دعمها  كبري  ب�سكل  الهيئة  تعاون  عرفه 

املتوا�سل يف تنمية قطاع الإعام املرئي 

والعمل  وتنظيمه  اململكة  يف  وامل�سموع 

م�سريًا  فيه،  بيئةا�ستثمارية  خلق  على 

اإىل اأن منح اجلامعة رخ�سة بث اإذاعي 

اأنها  وخ�سو�سًا  متميزة  خ��ط��وة  يعد 

�ستكون الذاعة امل�سموعة الوحيدة على 

م�ستوى حمافظة املفرق.

“اإن  ال��ق��ا���س��ي  ال���دك���ت���ور  وق����ال 

العاملني  وان  ذاته،  بحد  مهم  الإع��ام 

م�ستمر  تدريب  اإىل  بحاجة  ب��الإع��ام 

يف  احلا�سلة  التطورات  مواكبة  بهدف 

الأردن  يف  اأن  م�سيفا  املجال”،  ه��ذا 

اإذاعات حققت جناحات كبرية، ومتثل 

للعمل  نوعية  نقلة  اجلامعية  الإذاع��ات 

اجلامعة  بني  توا�سل  وحلقة  اجلامعي 

والطالب  جهة  م��ن  املحلي  واملجتمع 

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، وال��ت��وا���س��ل معهم 

على  والتعرف  وتثقيفهم  توعيته  عرب 

ال�سباب  لن  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 

هم قادة امل�ستقبل.

اأهمية  ال��ق��ا���س��ي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

املجتمعي  ودوره  والت�����س��ال  الإع����ام 

ونبذ  اليجابية  القيم  وتعزيز  والوطني 

على  املجتمع  وحتفيز  ال�سلبية  العادات 

الجت���اه���ات ال�����س��ح��ي��ح��ة ف�����س��ا عن 

الأردين  ال�سبابي  بالقطاع  اله��ت��م��ام 

الذي ميثل ال�سواد الأعظم من املجتمع 

اللتزام  �سرورة  اإىل  داعيًا  الأردين، 

باأخاقيات العمل الإعامي دائما.

رئي�س اجلامعة يوقع اإتفاقية مع هيئة الإعالم لإن�شاء اإذاعة »�شوت اجلامعة«
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأعلن 

الأ�ستاذ الدكتور �سياء الدين عرفة 

اأن النية تتجه لتدري�س بع�س تخ�س�سات 

اجلامعة باللغة  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ة 

الجنليزية والتي �ستكون الأوىل من نوعها 

على م�ستوى املنطقة والإقليم .

واأ�����س����اف خ����ال ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 

بني اجلامعة  وثقايف  علمي  تفاهم وتعاون 

العاملية  الإ���س��ام��ي��ة  اجلامعية  والكلية 

ب�ساجنور يف ماليزيا اإن اجلامعة �سباقة 

والتي  التخ�س�سات  هذه  مثل  تدري�س  يف 

ر�سالة  ن�سر  يف  ت�سهم  اأن  �سانها  م��ن 

الإ�سام ال�سمحة يف جميع مناطق العامل 

، �سمن خطاب العتدال والو�سطية .

الركيز  اأهمية  عرفة  الدكتور  وبني 

فيها  وال��ت��و���س��ع  امل���ذك���رات  تفعيل  ع��ل��ى 

 ، التعليمية  العملية  م�سلحة  يخدم  مل��ا 

التميز من  اإىل  ت�سعى  اأن اجلامعة  منوها 

املجمتعات  تفيد  تخ�س�سات  فتح  خال 

اإن�ساء  مت  ول��ه��ذا   . ال�سوق  حاجة  وتلبي 

الإمامة  ق�سم  منها  جديدة  تخ�س�سات 

نوعه يف  الأول من  والإر�ساد وهو  والوعظ 

املنطقة وماج�ستري يف الإر�ساد الروحاين 

متطلبات  ملواكبة   ، النف�سية  وال�سحة 

املرحلة .

ع��م��ي��دة الأك���ادمي���ي���ة الإ���س��ام��ي��ة 

املجيد  عبد  بنت  م��رمي  الدكتور  العاملية 

املذكرة  هذه  توقيع  اأهمية  بدورها  اأكدت 

با�سمها  نفاخر  التي  البيت  اآل  مع جامعة 

 ، الإ���س��راف  البيت  اآل  كونها حتمل ا�سم 

ت�سهدها  التي  النوعية  بالنقلة  م�سيدة 

العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اجل��ام��ع��ة 

بتدري�سها  تنفرد  ال��ت��ي  والتخ�س�سات 

اأهمية  على م�ستوى املنطقة ، م�سرية اإىل 

والثقايف  العلمي  التعاون  لتعزيز  املذكرة 

بني اجلامعة والكلية اجلامعية الإ�سامية 

العاملية وحتقيق املزيد من تنفيذ الربامج 

والأن�سطة املختلفة .

رئي�س  وقعها  التي  املذكرة  وتهدف 

الدين  �سياء  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

العاملية  الإ�سامية  الكلية  وعميدة  عرفة 

ال��دك��ت��ورة م���رمي ب��ن��ت ع��ب��د امل��ج��ي��د اإىل 

املعرفة  وتو�سيع دائرة  النافع  العلم  ن�سر 

وذلك  العربية  واللغة  الإ�سامية  بالعلوم 

برامج درا�سية م�سركة  اإن�ساء  من خال 

القيادات  اأع�ساء  وتبادل  الطلبة  وقبول 

يف  العمل  ور���س  وتنظيم  التدري�س  وهيئة 

جمال التعليم والبحوث والتطوير وبرامج 

التدريب ، اإ�سافة اإىل تبادل الزيارات ما 

بني اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة لإجراء 

البحوث العلمية وال�سراك يف املوؤمترات 

العلمية  الأن�سطة  من  وغريها  وال��ن��دوات 

نواب  املذكرة  توقيع  وح�سر   . والثقافية 

حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 

الدروبي والأ�ستاذ الدكتور حممد اخلايلة 

والأ�ستاذ الدكتور �سامل العون وعميد كلية 

عطا  اأبو  ان�س  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سريعة 

ون��ائ��ب��ة ع��م��ي��دة الأك��ادمي��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة 

اجلامعية  الكلية  يف  الأكادميية  لل�سوؤون 

الدكتورة  الأ���س��ت��اذة  العاملية  الإ�سامية 

ن�سيمة عبداهلل .

خالل توقيع مذكرة تفاهم بن اجلامعة والكلية اجلامعية ال�شالمية العاملية يف ماليزيا 

عرفة : التوجه لتدري�س بع�س تخ�ش�شات كلية ال�شريعة يف اجلامعة باللغة الجنليزية

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقع 

علي اأبو غنيمة مع رئي�س جامعة ملية الإ�سالمية 

الهندية الدكتور طلعت احمد ، مذكرة تفاهم والتي 

تهدف اإىل تبادل اأع�ساء الهيئة التدري�سية ودعم جهود التبادل 

والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  وامل�ساريع  ال��ربام��ج  واإن�����س��اء  الطابي 

امل�سركة واإعداد البحوث العلمية وتبادل املعلومات.

والتن�سيق  التعاون  اأهمية  غنيمة  اأب��و  الدكتور    واأك���د 

مابني اجلامعة واجلامعات الهندية والتي من �ساأنها اأن ت�سهم 

والأك��ادمي��ي  الثقايف  والتبادل  التعليمية  امل�سرية  خدمة  يف 

م�سلحة  يخدم  ومبا  واخل��ربات  التجارب  واإج��راء  والباحثني 

البلدين ال�سديقني .

 واأ�ساد الدكتور اأحمد اىل اأهمية توقيع هذه املذكرة مع 

اآل البيت ملا تتميز بها من �سمعة عاليه، وتقدم علمي  جامعة 

ونه�سة كبرية يف جمال التعليم اجلامعي .

هام�س  على  جاء  املذكرة  هذه  توقيع  اأن  بالذكر   جدير 

اململكة  اإىل  موخرجي  براناب  الهند  جمهورية  رئي�س  زي��ارة 

الأردنية الها�سمية.

م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م م�����ع ج���ام���ع���ة م���ل���ي���ة ال���ه���ن���دي���ة
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وقعت جامعة اآل البيت اتفاقيتني مع �سركة النجم ال�ساطع للمقاولت العامة الأوىل لإن�ساء مبنى كلية الهند�سة يف اجلامعة 

وبكلفة 5،3 مليون دينار، والثانية لإن�ساء مبنى كلية اإدارة املال والأعمال وبكلفة ) 4،6  ( مليون دينار واملقدمة منحة من دولة 

الإمارات العربية املتحدة – �سندوق اأبو ظبي  للتنمية.

ووقع التفاقيتني عن اجلامعة رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور �سياء الدين عرفة وعن ال�سركة مديرها العام �سليم ح�سن 

حممد ال�سلبي.

والتي قامت  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  املمولة من  امل�ساريع  اإقامة مثل هذه  اأهمية  الدكتور عرفة  واأكد 

م�سكورة بتقدمي هذه املنح لإن�ساء مبنيني لهاتني  الكليتني يف اجلامعة بهدف تطوير البنية التحتية التعليمية 

التعليم  مل�سرية  املطلوبة  النوعية  النقلة  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  املنا�سبة  العلمية  املرافق  وتوفري  للجامعة 

اجلامعي.

 وبني الدكتور عرفة ان اجلامعة حري�سة على مواكبة متطلبات التحديث والتطوير خلطط 

وم�ساريع اجلامعة امل�ستقبلية ول�سمان تاأمني البيئة اجلامعية املنا�سبة للطلبة .

العلمية  الكليات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  التفاقيتني  توقيع   وح�سر 

وخدمة  ال�ستثمار  ل�سوؤون  الرئي�س  ونائب  غنيمة  اأب��و  علي  الأ�ستاذ  الدكتور 

العطاءات  العون، ومدير دائرة  الدكتور �سامل  الأ�ستاذ  املجتمع املحلي 

املركزية يف اجلامعة.

مبنحة اإماراتية وبكلفة 10 مليون دينار

مبنيي  لإن�شاء  اتفاقيتن  توقع  اجلامعة 

والأعمال املال  واإدارة  الهند�شة  كليتي 
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توقيع  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 

اتفاقية تعاون بني اجلامعة وال�سركة 

العربية لنظم املعلومات والت�سالت 

اجلامعة  عن  وقعها  اإن��ف��ورم،  اأرابيا 

رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور �سياء الدين 

عرفة، ونيابة عن رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�سركة الأ�ستاذ حممد حممد عليوه، 

لل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  وق��ع��ه��ا 

الدكتور فهمي الباونة.

 وت��ه��دف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اإىل 

التعاون  وتعزيز  والثقافة  العلم  ن�سر 

بني  والبحثي  والأك���ادمي���ي  العلمي 

العربية  وال�سركة  البيت  اآل  جامعه 

ل��ن��ظ��م امل���ع���ل���وم���ات والت�������س���الت 

اإتاحتها  خ��ال  من  اإن��ف��ورم،  اأراب��ي��ا 

جامعة  اإ����س���دارات  لن�سر  الفر�سة 

املعلوماتية  وامل�سنفات  البيت  اآل 

وعر�سها  اإليكرونيًا  وحتويلها  لديها 

�سبكة  عرب  املتلقي  للجمهور  للتداول 

امل��ع��ل��وم��ات ال��دول��ي��ة )الإن���رن���ت(. 

جمال  يف  متخ�س�سة  ال�سركة  ك��ون 

احلا�سب الآيل ومتتلك حق ا�ستغال 

)بنك  للمعلومات  عربي  بنك  اأول 

املعلومات العربي اأ�سك زاد(

اأن هذه  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور   وب��ني 

التفاقية تاأتي �سمن خطط اجلامعة 

للجامعة  العلمية  البنية  لتطوير 

وحتديث بنيتها التنظيمية وبراجمها 

امل�ستجدات  م��ع  وتكيفها  التعليمية 

اجلامعة  طلبة  خل��دم��ة  امل��ع��ا���س��رة 

الأب��ح��اث  ون�سر  املحيط  واملجتمع 

العلمية على امل�ستوى املحلي والعاملي.

رئي�س  ن����واب  ال��ل��ق��اء   وح�سر 

اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

حممد  الدكتور  والأ���س��ت��اذ  ال��دروب��ي 

اخل��اي��ل��ة والأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي 

عقاب  الدكتور  ال�ستاذ  و  غنيمة  اأبو 

العليا  وعن  الدرا�سات  عميد  الربيع 

خالد  الأعمال  تطوير  مدير  ال�سركة 

عبابنة.  

ال�شركة  ع��ام  مدير  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  يوقع  اجلامعة  رئي�س 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت اأراب���ي���ا اإن��ف��ورم

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة  وقع 

اأك��ادمي��ي��ة جمد  ع��ام  وم��دي��ر  ال��دي��ن عرفة  �سياء 

تفاهم  مذكرة  حرب  الفتاح  عبد  الدكتور  الكروم 

متخ�س�سة  تدريبية  برامج  لعقد  م�سرك  وتعاون 

اجلرافيكي  والت�سميم  الطبية  ال��ه��ن��د���س��ة  يف 

والتغذية  والإعام  وال�سحافة  ال�سبكات  وهند�سة 

العاجية والتعقيم والت�سوق واإدارة املكتبات واإدارة 

الفنادق و�سيانة امل�ساعد. حيث تقوم الأكادميية 

بتوفري املدربني املوؤهلني واملواد التدريبية.

اأهمية  على  عرفة  الدين  �سياء  واأكد الدكتور 

حمافظة  لأبناء  واملهنية  التدريبية  الربامج  توفري 

املفرق والتو�سع بها ل�سمولها كافة �سرائح املجتمع 

وتاأهيلهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة والتوجه 

نحو العمل املهني .

مع  املثمر  التعاون  بهذا  حرب  واأ�ساد الدكتور 

جامعة اآل البيت ملا تتمتع به من �سمعه   ودور فاعل 

يف حمافظة املفرق.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  نواب  اللقاء   وح�سر 

�سامل  الدكتور  والأ�ستاذ  الدروبي  حممد  الدكتور 

العون ومدير مركز ال�ست�سارات باجلامعة الدكتور 

عاهد م�صاقبة.

رئي�س اجلامعة يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام اأكادميية جمد الكروم



56
املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

وق���ع ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة  الأ���س��ت��اذ 

دائرة  عام  ومدير  غنيمة  اأب��و  علي  الدكتور 

الوطني  العام  واملدير  العامة  الإح�ساءات 

للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 الدكتور 

قا�سم الزعبي مذكرة تفاهم م�سركة بهدف دعم 

التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 وتطوير وتنمية 

البيانات  لتكون  الطرفني  بني  الت�ساركية  العاقات 

اجلامعات  لطلبة  متاحة  ال��دائ��رة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

والباحثني يف هذا املجال.

الطرفني  ت��ع��اون  اإىل  امل��ذك��رة  ب��ن��ود   وتهدف 

واملهارات  واخل��ربات  واملعلومات  البيانات  جمع  يف 

الكفاءة  لرفع  والتطبيقية،  النظرية  الإح�سائية 

خمتلف  يف  املتخ�س�سة  الب�سرية  ل��ل��ك��وادر  الفنية 

جمالت الإح�ساء وتطوير منهجيات البحث العلمي، 

الإح�ساءات  دائرة  خال  من  اجلامعة  تزويد  وعلى 

حتتاجها،  التي  واجلغرافية  الإح�سائية  بالبيانات 

لاأكادمييني  الفنية  املهارات  لتطوير  الندوات  وعقد 

التطبيقي  التدريب  وت��وف��ري  التطبيقي،  امل��ج��ال  يف 

ال��ع��اق��ة  ذات  التخ�س�سات  خل��ري��ج��ي  امل���ي���داين 

للهيئة  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  بالإ�سافة  بالإح�ساء، 

واملوؤمترات  الفعاليات  الأكادميية والطابية حل�سور 

تخرج  م�ساريع  مناق�سة  يف  وامل�ساركة  الإح�سائية، 

ال��ط��ل��ب��ة، ودع���م م��راك��ز ال��درا���س��ات والأب���ح���اث يف 

اجلامعة من الناحية الفنية.

 و���س��ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة مب��وج��ب ه����ذه امل��ذك��رة 

الت�سهيات والإمكانات مثل ا�ستخدام قاعات ومرافق 

واللوج�ستية،  الفنية  التجهيزات  حيث  من  اجلامعة 

اجلامعة  طلبة  خال  من  للتعداد  والرويج  والإعام 

الباحثني  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  امل��واط��ن��ني  ح��ث  ب��ه��دف 

الإح�سائيني، والدعم وامل�ساعدة الفنية وال�ست�سارات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  احلاجة،   عند  الإح�سائية  النظرية 

يف  املتخ�س�سني  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اإ�سراك 

الدرا�سات  الإح�ساء يف اجلامعة يف تخطيط وتنفيذ 

م�ساركة  وت�سجيع  وت�سهيل  القت�سادية،  وامل�سوح 

الطلبة يف العملية التعدادية بحيث تعترب هذه امل�ساركة 

�ساعات معتمده اأو �ساعات تدريبية.

 رئي�س جامعة اآل البيت بالوكالة الأ�ستاذ الدكتور 

لل�سكان  العام  التعداد  اأهمية  اأك��د  غنيمة  اأب��و  علي 

املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز   2015 وامل�����س��اك��ن 

العامة،  الإح�����س��اءات  دائ���رة  بينها  وم��ن  الوطنية 

والذي ياأتي يف اإطار اإميان اجلامعة بدور الدائرة يف 

توفري الإح�ساءات الدقيقة اإىل كافة �سرائح املجتمع 

ق��رارات  ومتخذي  �سيا�سات  ورا�سمي  خمططي  من 

وباحثني ومهتمني.

اجلامعة  ا�ستعداد  غنيمة  اأب���و  ال��دك��ت��ور   وب��ني 

كل  العامة وتقدمي  الإح�����س��اءات  دائ��رة  مع  للتعاون 

مهمة  لجن��از  والت�سهيات  اخل��دم��ات  م��ن  يلزم  م��ا 

التعداد.

الدكتور  العامة  الإح�ساءات  دائ��رة  عام  مدير 

قا�سم الزعبي اأو�سح من جانبه اأن الدائرة يقع على 

الإح�سائي  الرقم  وتوثيق  اإ�سدار  م�سوؤولية  عاتقها 

الوطني منذ تاريخ تاأ�سي�سها عام 1949، وهي اجلهة 

وت�سنيف  بجمع  القانون  مبوجب  املخولة  الر�سمية 

وحتليل ون�سر البيانات الإح�سائية ال�ساملة.

ال�سامل  ال��ع��ام  ال��ت��ع��داد  اأن  ال��زع��ب��ي  واأ���س��اف 

الدائرة  به  تقوم  اإح�سائي  وطني  عمل  اأك��رب  يعترب 

على الإطاق، واإن عملية تنفيذه هي عملية ت�ساركية 

العامة واخلا�سة،  املوؤ�س�سات  فيها كل  ت�سارك  وطنية 

الدولة  ومكونات  وهيئات  موؤ�س�سات  جميع  مب�ساركة 

امل��دين  واملجتمع  الأهلية  املوؤ�س�سات  م��ع  وبالتعاون 

والقطاع اخلا�س ومب�ساركة خرباء دائرة الإح�ساءات 

العامة والأجهزة الإح�سائية العربية والدولية. والذي 

امل�ستويات  اأع��ل��ى  وعلى  الأردن��ي��ة  احلكومة  تدعمه 

وتنتظر خمرجاته وتوليه جل اهتماماتها.

اجلامعة  رئي�س  ن��واب  التفاقية  توقيع  وح�سر 

الدكتور  والأ�ستاذ  الدروبي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ 

دائ��رة  يف  العامة  العاقات  ومدير  اخلايلة  حممد 

الإح�ساءات العامة حممد حلو�س والناطق الإعامي 

لدائرة الإح�ساءات العامة ح�سني الدعجة..

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ن اجل���ام���ع���ة ودائ�������رة الإح�������ش���اءات 

ال����ع����ام����ة ل�����دع�����م ال�����ت�����ع�����داد ال�����ع�����ام ل��ل�����ش��ك��ان

اإتفاقيات
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م�شاركات علمية

ليت�سي  مدينة  يف  �سالينتو  جامعة  نظمته  وال��ذي  ال��دويل  املوؤمتر  يف  العلوم  كلية  عميد  ال�سعود  يا�سني  الدكتور  الأ�ستاذ  �سارك 

الإيطالية. بدعوة من اجلمعية اليطالية ملمنوحي الك�ساندر فون همبولدت الأملانية حيث قدم الأ�ستاذ الدكتور ال�سعود حما�سرة 

 ”The Scientific Research in the Arab World«    :يف املوؤمتر الذي عقد من 28-2015/5/30م بعنوان

كما �سارك يف املوؤمتر الدويل الذي عقد يف املغرب يف الفرة من 3-2015/3/6م وقد قدم الدكتور ال�سعود حما�سرة يف املوؤمتر 

»Synthesis Approaches and Pharmacological Importance of 1، 2، 4-Triazoles«  :حتت عنوان

امل���وؤمت���ر  يف  والأع�����م�����ال  امل������ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  يف  امل��ح��ا���س��ب��ة  ق�����س��م  م����ن  احل������دب  م��ف��ل��ح  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  �����س����ارك 

 اخل���ام�������س ال�������دويل ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ة وال���ت���م���وي���ل وال�������ذي ع���ق���د يف ����س���ن���غ���اف���ورة خ�����ال ال����ف����رة م�������������ن 2015/6/9-8 

وقدم ورقة بحثية بعنوان

  Do Nonaudit Service Fees Associate with Accrual Earnings Management during the IPOs?

�سارك الدكتور حممد ابراهيم القادري من ق�سم متري�س �سحة البالغني يف كلية التمري�س يف فعاليات قمة مكافحة ال�سرطان  

والذي عقد يف لندن اململكة املتحدة يف الفرة من 12-14 /2015/5م حيث قدم ورقة بحثية بعنوان:

 Measuring the Prevalence، Severity and Quality of Life Predictors of Concurrent Symptoms in 
Cancer Patients in Jordan 

�سارك الدكتور حممد علي العمري نائب عميد املعهد العايل للدرا�سات الإ�سامية يف فعاليات املوؤمتر العاملي الذي نظمته رابطة 

العامل الإ�سامي بعنوان” الإ�سام ومكافحة الإرهاب”، والذي انعقد يف مكة املكرمة خال الفرة من 22-2015/2/25م.

بحث الأ�ستاذ الدكتور حممد اخلطيب، نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، يف مدينة �سانت اتني يف فرن�سا اإمكانية التبادل 

والتعاون الثقايف بني جامعة اآل البيت وجامعة جون مونيه. واإمكانية التبادل الثقايف فيما يخ�س تاأهيل اأئمة م�ساجد فرن�سا يف 

كلية ال�صريعة يف جامعة اآل البيت.

�سارك الدكتور غازي عبد املجيد الرقيبات رئي�س ق�سم التمويل وامل�سارف يف كلية ادارة املال والعمال  يف فعاليات املوؤمتر 

الأردنية  الإ�سامية  البنوك  لدى  ال�سيولة  “واقع  بعنوان  بحثية  ورقة  قدم  حيث  الإ�سامي  للت�سويق  ال�ساد�س  العاملي 

الفرة  الإ�سامي  جامعة ا�سطنبول يف تركيا خال  للت�سويق  العاملية  الهيئة  حتديات وفر�س” والذي عقد بدعوة من 

م�����ن  6- 2015/5/8م

�سارك الأ�ستاذ الدكتور �سليمان اأحمد القادري من كلية العلوم الربوية الذي عقدته وزارة الربية والتعليم يف عمان خال 

الفرة 1-2015/8/2 موقدم بحثا بعنوان ) تغري املناهج مبا يتائم مع التغري املعريف ( .
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قرارات جمل�س العمداء

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور عليان عبد الفتاح اجلالودي الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية اإىل رتبة اأ�ستاذ.

اأبو علو�س الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم اللغة العربية  اإبراهيم حممد �سامل  قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور 

بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور حممد �سياح العي�سى يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك .

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور �سليمان اإبراهيم احلوري الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم اإدارة الأعمال بكلية اإدارة 

املال والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور با�سم فار�س عبد الرحيم علي  الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم الكيمياء يف كلية 

العلوم اإىل رتبة اأ�ستاذ.
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قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور عودة اأحمد �سليمان بني اأحمد الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم املحا�سبة بكلية 

اإدارة املال والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور �سفوان حممد ال�سرع الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور احمد عبداهلل العمري  الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم  اإىل 

رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور ممدوح هايل ال�سرور   الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم املناهج والتدري�س  بكلية 

العلوم الربوية   اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور عمر عبد املح�سن اخلزاعلة   الأ�ستاذ امل�ساعد مبركز اللغات  اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك.

قرارات جمل�س العمداء
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قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور حممود ح�سني الرفاعي  الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الكيمياء بكلية العلوم اإىل 

رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

النف�سية  العلوم  ق�سم  امل�سارك يف  الأ�ستاذ  بني خالد     �سليمان  الدكتور حممد  ترقية  املوافقة على  العمداء  قرر جمل�س 

والربية اخلا�سة  بكلية العلوم الربوية  اإىل رتبة اأ�ستاذ.

عبداهلل  بنت  �سلمى  بكليةالأمرية  امل�ساعد   الأ�ستاذ  طبي�سات  خلف  اأحمد  الدكتور  ترقية  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  قرر 

للتمري�س اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك 

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اأنور خليل اأبو عامر   الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الكيمياء بكلية العلوم اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور علي م�سطفى الق�ساه الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم اإقت�ساديات املال والأعمال 

بكلية اإدارة املال والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرارات جمل�س العمداء
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قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اإبراهيم اأحمد بني يا�سني  الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد علوم الأر�س والبيئة اإىل 

رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

اإدارة املال  قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور عبد الرحمن خالد خدام الدلبيح من ق�سم املحا�سبة بكلية 

والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور مو�سى اأحمد خماط بني خالد من كلية الأداب والعلوم الإن�سانية اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور �سيف عبيد ال�سبيل من ق�سم املحا�سبة بكلية اإدارة املال والأعمال اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور عمر حممد الرواجفة الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم متري�س �سحة البالغني يف 

كلية الأمرية �سلمى للتمري�س اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرارات جمل�س العمداء
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قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور علي جمعة الرواحنة من كلية ال�سريعة اإىل رتبة اأ�ستاذ.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اأحمد �سامل اأحمد مو�سى من ق�سم متري�س �سحة البالغني بكلية الأمرية 

�سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور ق�سي اإ�سماعيل اأبو �سريعة من ق�سم اأ�سول الدين بكلية ال�سريعة اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور حممد نواف ثاج الفواعرة من كلية القانون اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور جهاد �سامل ال�سرفات من ق�سم الفقه واأ�سوله بكلية ال�سريعة اإىل رتبة اأ�ستاذ 

م�سارك.

قرارات جمل�س العمداء
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قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتورة خلود حممد احل�سبان من ق�سم اأ�سول الدين بكلية ال�سريعة اإىل رتبة اأ�ستاذ 

م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اأحمد مو�سى البطاينة من ق�سم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الربوية 

اإىل رتبة اأ�ستاذ .

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اأمني العزام  من معهد بيت احلكمة  اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور فرحان نزال امل�ساعيد من ق�سم القانون العام بكلية القانون اإىل رتبة اأ�ستاذ 

م�سارك.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور حممد عبود احلراح�سة من ق�سم الإدارة الربوية والأ�سول بكلية العلوم 

الربوية اإىل رتبة اأ�ستاذ.

قرارات جمل�س العمداء



64
املجلد 21 عدد 69   �سفر  1437 هجرية ،   كانون الأول 2015 ميالدية

م�شاريع قيد الإجناز

ال�شالة الريا�شية

كلية احل�شني بن عبدالله 

لتكن�ل�جيا املعل�مات

م�رضوع م�اقف ال�شيارات وتاأهيل 

الب�ابة الرئي�شية للجامعة

مكتب ارتباط اجلامعة

طربب�ر - عمان


